
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 





ΒΟΠΘΗΤ ὙΙΤῊ ΤῊΝ ἹἸΝΟΟΜῈ 

ἙΒΈΕΟΜ ΤῊΝ ΒΕΟΙΈΒΤ ΟΕ 

Ἰ ΤΑΜΕΒ ΑΙ ΚΕ, 19. 1)., 1.1...., 

(ΟἸ84858 οὗ 1814,) 

ΕΟΠΝΜΕΈΝ ΡΗΕΕΒΙΠΘΕΝΥ ΟΥ̓ ἨΛΆΝΑΝ ΟΟΒΊΙΡΟΕ ; 

“ ΡΠΕΡΕΕΙΕΝΟΕΝ ΒΕΙΝΟ ΟΥΥΕῈΝ ΤῸ ὙΟΝΚΒ 

ΙΝ ΤῊ ΙΝΤΕΙΕΟΤΌΛΙ, ΑΝῸ 

ΜΟΒΑΙ͂, ΒΟΙΕΝΟΙΒ ἢ 

- πὰ δ τ, 

Ὀἰο Ζθα Ὁγ (Ὡοοφῖς 











λλειτειισίο ξρπορίᾶ 

ΑΝΝΟΤΑΤΊΟΝΙΝ ΒΑΟΒΕ; 
ΒΕΙΝΟ Α 

ΟΕΣΤΊΟΔΕΙ, ὉΣΟΈΒ 

ἙΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΑΚΒΒΑΝΟΘΟΕΜΕΝΤ 

ΟΥ ΤῊΣ ΜΟΒΊ ἵΜΡΟΝΤΑΝΤ 

ΑΝΝΟΤΑΤΊΙΟΝΚΒ ΟΝ ΤῊΞΒ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ,, ΡΗΙΚΟΚΟΘΊΟΑΙ,, ΑΝῸ ΘΟΟΤΆΙΝΑΙ,: 

ΤΑΠΕΡΌΙΕΥ ΟΟΙΣΕΟΤΕΌ ΑΝῸ ΟΟΝΌΕΚΝΣΕΌ, ἘΠΟΜ ΤῊΣΞ ΒΕΒῚ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΏΒ, 

ΒΟΤΗ͂ ΑΝΟΙΕΈΝΤ ΑΝῸ ΜΟΡΌΕΒΝΝ, 

ΑΝΌ 80 ὈΙΟΕΒΒΊΒΌ Δ8 ΤῸ ἙἘΟΥ͂ΜΟΝΕ ΟΟΝΒΙΘΤΕΜΤ ΒΟΌΥ ΟΡ ΛΔΙΝΝΟΤΑΤΙΟΝ, 

Ι͂ὼ νὩϊοὶ 

Φαρὺ θοτείοη ἐβὶ ἐνδεεῖ αἰει δμεοῦ ἴὸ ἐπ τεθυεςζοίυς μίθοῖ, 

ΑΝῸ ΤῊΣ ῬΟΆΞΙΟΝ ΜΑΥΤΕΒ ΤἈΛΝΒΙΑΤΕΌ 1ΝΤΟ ἘΝΟΙΙΒΗ 

ΤΏ ὙΠ οΪ6 δοεοπιρδηίϊεά ν΄ 1ἢ 

Α ΟΟΡΙΟῦΘ ΒΟΡΥ͂ ΟΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΞ. 

ΒΥ τηξ εν. 5. Τ. ΒΙΟΟΜΕΊΕΙΌ, Μ.Α. 
ΟΥ δΙΌΝΕΥ ΓΟΙΕΟΕ) ΟΑΜΒΕΙΣΟΘΣ, ΥἹΙΟΛΗ ΟΥ ΒΙΒΒΒΟΟΚΕ ΙΝ ἈΤΙΑΝΌ, ΑΝ ἈΕΣΙΌΕΝΤ 

ΟΥΒΑΤΕ ΟΡ ΤυοβΥ, ζΚΙΟΕΒΤΕΛΒΗΙΆΕ. 

Οὐ σοφισταὶ ἥκομεν, οὐδὲ ἀπιστεῖν ἕτοιμοι, θεαταὶ δε μόνον τῶν 
γεγραμμένων, ἐξετάξομεν τὴν Τραφήν. 

Ῥηοδῖγ. 7. η. ἴσου, 1. 96. 

“Ὅπου οὐκ ἔστι πίστις, ἅπαντα νοσεῖ, καὶ οὐδὲν ἄλλο ἣ μάχαι τίκτονται 
λόγων, τοῦ πιθανοτέρου τὸν ἕτερον ἀνατρέπειν δοκοῦντος Ἢ πίστις 
ὀφθαλμός ἐστιν᾽ ὁ μὴ ἔχων ὀφθαλμοὺς οὐδὲν εὑρίσκει, ἀλλὰ μόνον 
ϑητεῖ. ΤὨεορ  γαςῖ, ἴσοι ΟἸ τγ ποβίοῃ). 

νΟΙ, Ιν. 

Ἵωννον: 

σ. ΑΝ. 2ώ. ΕΙΝΙΝΟΤΟΝ, 

Θὲ, 8 ναυι 8 Ομ υκοη τ ΑΒ ; ΑΝ 8, ΨΑΤΕΒΙΟΟΣΡΨΑΟΘΕ,; ΡΑΓ.ΜΑΙ,. 

ΜΏΌΟΓΟΧΧΝΙΗΙ. 

-, «Ὡ-«ΦτὈὄ .  ὃϑΞξς.τ «να πνα....ϑβ......-. μ“πα...Ρ'.. ,κν».-.. .,.ὍΧὉὔἦὦνὅὕ0. κ.Δ.Ψ«υαδι,, ας αὐναδδι 
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ΑὨὈΝΕΒΤΙΘΕΜΕΝΤ. 

ἵν ἰἢπι8, δὲ Ἰδηρίῃ, πββογηρ ἰηΐο ᾿ἴἢ6 μοῦ] [ἢ 6 
ϑοσοοηα Ραγίὶ οὔ {μ6 ἀγύποιβ  ογῖς. νοι ἢ6 Π88 Ὀθ θη 
ΘῃΔὈ]6α ἰο Δοοοιῃρ 8}, (μ6 ΑἸΠΟΥ [668 1ὑ 18 ἄὰθ ἴο 
{6 Ρυ ]]ς ἰο ρῥγοίδοο 1 ψ ἢ ἃ Ὀτίο βιδιθιηθηί οὗ [Π6 
οϑι1865 ψὨΙοΪ, οσσαϑίοηθα 50 ἰοηρ ἃ ἀεῖδγ ἴῃ Ρυ]οα- 
(ἴοη, ἃπἃ Θβρϑοίδ!Υ (Π6 τθᾶβοῃβ ψὨῃοἢ ἱπάυσοά Ὠϊπὶ 
ἴο δάορί βοιηδ δἰ θγδίϊοηβ (δηά, 85 ἢ6 (γι δί8, ἐπιρτουε- 
ηιθηέβ.) ἴῃ ἢϊ5 ρΡίδη. Τῇθβα μδὰ ρδυ νυ οσοαϊγοα ἴο 
ἢΐτὰ ἔγοῦ) δχρογίθησο δηᾶ τηδίυσο σοβθοίοη, δηά 
Ραγν Πα Ὀθθη βυρρεβίθα ὈγῚ βοίῃα ἀϊβιϊηρυ βηῃθα 
ΡΟΙβοῆδρθβ, ψῆο ΚΙΠΟΪΥ ἰοοϊς 8ῃὴ ἰπίθγοϑδὶ 1η (Π6 
ὕοΣΚ, ἀηά ἰο γῆοδβο ορίῃἰοηβ ποῖ ἀθίθγθηςθ 88, Οἢ 

ψδγῖουβ δΔοσουηῖϑθ, ᾿υ5ι1γ ἀπ. Μβοέ σοιῃρ!ηθά ἰο ροϊπέ 
ουίξ ἐπί, ἢ σοηϑοαιοησα Οὔ 6 ̓ τπ ΠΏ 56 Π1888 Οἴ ΔηΠ0- 
ἰΔίοσυ πηδίξογ ἰο θ6 αἰρεβίθα δηὰ γεν ονθα ἰη [15 86- 
σοῃα Ραγί (σοιργθθηάϊηρ ΠΘαυν [Πγθο- ἔου τ ἢ 8 οὔ ἢ 6 
ἀπο} 165 οὗὁἨ τ1η6 Νὲὸν Τοβίδιηθηξ), δηά οὗ [6 τηδγ- 

ν ]ουβ αἰ ν γι [168, ΠΔΥ, οοπέγαγίοϊθα, οὗ Ἰηϊογρτοία- 
οη ρογρϑίυδ!γ ἴο "6 δησουπίογαά, 16 ψου]ά 6 ἰτη- 

ΡΟΒ510]6 ἴο τηδῖο [6 ΟΓΕ δῆϑνον {Π6 ολέφ ρυγροβο 
1ῃ ν]δῦν, Οἵν ἰπΠἀ664, ἔο ἀο ΔΩΥ ἰοΙ6 ΓΑ ]6 1υβε1ς6 ἴο [ἢ 6 
580] 6οἱ, εὐἱέλὲπ ἐἦο ργοδογὶδοά ἰϊηιϊέδ; ψ ἰοῖ, ᾿ἰΠἀ 66,16 
Δαΐμοσ μδά γδίποσ λορθά (ἤδη 6χρεοίοα που]ὰ βυῆς6. 
Τμαῖ, πηογθονοσ, ἰη {Π 8 ρογίοη οὐ δοσίρίαγα {Π6 ἤδίαυγα 
ΟὔΠ6 βυδ)δςο(β ἰγεαϊβά οὗἉ γϑῃάθγϑά 1 Ὠθοθβϑάγῃ ἰο ἰῃ- 

ΝνΟΙ,. ΙΓΨν. ρΡ 



νὶ ΑὨΨΕΚΒΤΊΒΕΜΕΝΤ. 

ἰοάποα βοίηθ δ᾽ ἰθυδίϊοηϑ ἴῃ 18 τῃοίμοα οὗ νογκίηρ 
ἊΡ ἰΠ6 τηδίθγι 818,  Π ΘΕ Π16Γ οΥΙρίηα], οὐ οἰ μου 86 ; 1η 

[αςῖ, δ οῆςα [0 δῃηΐαγζθ, 8ηα γεῖ οοηίγδςϊ 8 ρίδη. 
Ἐπίαγρο ἰν ὈΥ δχρίογίηρ {π6 ἰουηξαίϊη ἢο845 οὗὅὨ ̓ ἸηΐοΓ- 

Ρτείδιίοῃ, 88 ΠΟῪ το ἔουπά ἴῃ {Π6 Εδίθογβ οἵ (ἢ 6 
διϑί ἴοι σοηίιγίθ8, δηα {Π6 ατοοῖκ (ὐοιηπηδηίδίογβ, 

δο ο 4815, δὰ ΟἸοββοργαρῃοτβ ;" δηα Θβρθο αν 
ΌΥ μοτγρρίυδ! ἰπιογνθανίηρ ἢἷδ ΟΜῺ ογῖοαὶ δηά 
δηὰ δχρίδηδίογυ τοπιϑῖκθ, δηα “μερρίψίηρ, δ φιο, 
ΜΠΑι βοθιηθαὰ οϑϑθηί8ὶ ἰο ςσοπιρίοία {πΠ6 (ὐΥριιβ 
Απηοίδιϊοηπίβ; τῃρι!άϊησ, δ [ἢ βᾷπχθ {ἰτη0, {Π9 
ψ ῃοΐΪα ἱπίο 84 ρογρεέωαί Οὐγιμιθηίαγῳ, ἴῃ ψἢϊοῖ 
ΟΥΘΙῪ Ροϊηϊ αἵ {π6 ἰοϑϑί ἱπηρογίδηοθ βῃουϊὰ μὲ ε|8- 
οιι58864, ({π6 ἰτ0 τοβαίηρ, ἴῃ 8411} ἀουθίίωϊ δηα ἐρε- 
γνογέαπέ ο8568, ΟΔΏναδθρ(, (ἢ6 σοηηαχίαη {τΓάςσεα, (ἢ 8 
φουΓ86 οὗ γραβϑοῃίηρ ἱηἀἰσαϊοα, αἰ! ργορθὈ ]8 ἜΕΧΡΟΘΙ ΙΟΏΒ 
ἀοίδι!]6 ἀπὰ γονϊονοά, δηᾷ [Π6 ἴγιιθ ἱῃίεγρ Θ Δ[10}, 88 

ἔτ ἃ8 ροβ510 6, ἀδβοθγίδι πε δηἀ ἀοίογηῃθά. [ἢη φρῃ- 

δα 6 η06 οὗ δυοῖϊ ἃ τηδίοσια! θηϊδγρθιηθπί οὗ (ἢ 6 μἴδῃ, 
ἴς 88 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ [0 ἀ6ν]56 ΘΝΕΤῪ ΡΟΒ80]6 τρί ποά οὗ 
θίμογνβ6 ορμέγαοξιπρ Ἰῖ, ἜΘΒρθοῖ  ἶγ ὈΥ υδίηρ [86 οτ- 
οἱ Κηϊξ ἔγθεῖγ, Ὁ. ροιιίηρ τὰ οἵὁἨ ἸθΑνΥ τη85508 οὗ 
ὨΠΠΩρογίδηϊς ΟΥ̓ ὨΓΘΟΔΓΙΟΙΙΒ τηδίζοτ, δῃὰ Ὀγιηρσίης ννδδί 

Ὁ ΤΏ υδ6, ἰπουρἢ 1ἰχηϊ 6, ννηϊοἢ (π6 Αὐΐθοσ Ὠϑὰ πηδάο, ἴῃ ἴα (0 Σ- 

ΤΟΣ Ῥασί, οὗ 6 δηιϊθηϊ Ἑδίῃοσβ δηᾶὰ Οοιηϊηδηίδίογβ, δὰ ββοννῃ Ὠὲμ 

(εὶς τοδὶ ἱπρογίδῃοο ἴο {86 ἱπίεγργείδιϊοι οὗ ϑοχίρίυγα, δῇ ΠΟῸΥ 

υπυπεγί[δα νιὰβ (86 περίθος ἰηΐο ννβϊοῖ ΤΕΥ 8 δ0 ἰοῃρ; [Δ] θῺ δε α, 

Ῥγχοϊ(αβίδηϊ (οπληδηίϊαίοτθ, ἴῃ (ἰΐβ λυἀρστοοηῖ ἣθ νγᾶ8 οοπβσγηγεὰ ὈὉγ 

1 ορίἰηἰοῃ οὗὨ βοπὶρ ἀ ἰδ ρι θεὰ ΘΟ ΟἾΔ γ8, ἀπά δγηϊβεηϊ ΟΒυτοὶ- 

ξΏ6, 086 ΘησουΓγαροιηθηὶ ἀσϊοσηχϊηδά ᾿ἷπ ἴο τερτίατὶν οχϑιΐῃθ 

αἱ Ιοαϑὶ ὉὨγγϑοβίοῃι, ΤὨΘΟργ]αςοῖ, ΤΠοοάοτοῖ, ΕἸ ονιπιοηΐυβ, ἀηὰ (6 

Ογθοῖς δοο δϑίθ, ἔῸΓ (ἣθ ρυγροθα οὗ {δε ρῥγεδεηὶ οι. Βγ (ἰΐο 

ΓΟΝΣΕς, ἃ5 ννὲ}} ὃς 5εθΏ, {μ6 Καΐίον μδ6 ἰαγρεῖὶγ ργοδίοα, 



ΑὨΥΕΕΤΙΒΈΜΕΝΤ. νὶὶ 

νγ88 6556 018] ἰηἴο (6 τηοϑὲ σοῃοηβοΩ ἴογῃ. Ἡρδηςθ ἵἰ 

θαοδηιθ ἐχρϑάϊθηΐ ἰο τη οὐ] ΕΥ̓, δηα ΟσΟΑΒΙ ΟΏΔΠΥ δΔ08η- 

ἄοη ἢ15 γι} ]6 οἵ δβουιδίηρ ϑδοῦ ρογίοη ἰο 18 Γϑθρθο- 
ΕΠ ν᾿ δαϊδοῦ ; ἰο ὈΪεηά (οροίθοῦ τσ ἢ νϑγίοιιβ πηδίθδυ, 

ῬΟΓΕΥ οΥριηδὶ δηὰ ῬδγΠΪῪ σοιῃρ!]οα, Ἐ πδγ, βοιηθ- 
(ἰμηθ8 ἴο ΘΧργθββ {6 βιθβίδησα γαὶθοῦ [ἤδη ἀοίδι] 
(Π6 ψογὰβ οὗὁἩ δὴ δῃπηοίδίίοη. Βαΐ {ποιιρὴ (ἢ6 8ρ- 
Ροσγιοηϊης οὗ ταϊηθία δηα βοδιξοσοα γϑιηδηῖβ ἰο {παῖς 
Γαβρθοίίνα δ} ΠῸΓ5 88 οἴθῃ ἱπιργϑοίοα}]6, γοῖ ἢ6 
88 θ6θῃ δνϑσυ Ψῆρθγο ἀΠροηξ ἴῃ δβίδεηρ {πα οὐέεῦ 
αμέμονγ ἐϊος ὉΥῚ ψὨϊοἢ ΔΩΥ ἱπίογργοίδιίοη [88 Ὀθθῃ 
ΒΙΡΡογίθα. (ομπβίἀοείησ, ἴοσ, (Π6 ΤοοίΓΙΏ4] παίιγα οὗ 

Δἰμηοβί ἰἢ6 τ ΠοΐΪο Οὔ 8 βοοοηά Ρασγί, 8η4 ἴΠ6 υΠϑοιὴ ἃ. 

Π688 ἴῃ ἀοοΙΓΠ6, 88. ΨΜ6]] 88 ᾿ῃ ΘΥἸΟΥΓΥ ἴῃ Ἰδαγηΐηρ δηᾶ 
)υάρτηοπέ, οὗ »ποδέ ἡ οὗ (Π6 τοοθπέ Ἐοτοῖρη Γοπιπ!θῃ- 
ἰἀΐοτϑ ἐΘΓθοη, τα 88 ἰπουρῇῃς δα να 6 ἴο ᾿ηἰγοάτοθ 
ἔν 1655 πηδίίοσ ἔγοια (ἢδὲ αυαγίοτ. ὙΠῸ ΑἸΠΟΣ 48, 
Ἰηἀ664, δηδοανουγοά ποί (ὁ :ηἰτοάιϊιςθ, ἴσοι τυλαΐ- 

κ εμος (με Ἑάϊΐος μα8 ϑοπιδέΐηιεε ποὶ θδθὴ 80]6 9 οἰ ἢ} ἴο 

ἀϊδιϊηρυθὴΒ ἢἶδ᾽ οὐ ΟΥ̓ μδὶ δηποίδι!οηθ ἔγοιῃ ἰἤοθα οἵ οἴπεν 

Οοιμητηδηϊδίοσβ ; ἰπουρῇ, ὑροῦ ἴΠ6 νος, ἴΠ6 ἀἰϑοτὶ πιϊδίϊοη 18 βυΐ- 

βΒοίο ΠΕ τοαγκοὰ, Οοπβοίοι οὗ Βείΐηρ; ρυϊάεα ὈΥ ἃ ρδηοΓα] βρίτις οὗ 

ἩΪΟΓΑΣῪ πομοδίγ, ἴπ6 Αὐἴδοῦ ἰγυθῖβ {πὶ (πὸ ρῥγαΐδο, ἴῃ τη ΐδ ρμοϊηΐ, 

αινογάθα ἴο πΐτῃ ὈὉγῪ ἴπ6 Βαονίοννοσο ὁ ἴῃ6 ἤοχιρδι Ῥασγί, νΥ1}} οὶ ὃ6 

ἔουπὰ [ε88 τηοτϊ δα ἴῃ ἴΠ6 ργεϑθηῖ. 

1 Ἐογ (Ὠΐδ 'ἴθ ἠοΐ τηοϑηί ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο αἱὲ οὗ ἴῃ τεοοπέ Θεγηιαπ, του 
1688 186 ωίοῖ, ϑεῖοοϊ. ΤῸ ὑϑ86 ἴἰἸ6 ννογάβ οὗ ἃ ργεδῖ ογαΐογ, λέγω δὲ 

ταῦτα οὗ κατὰ πάντων, ἀλλὰ κατὰ τῶν ἐνόχων τοῖς εἰρημένοις ὄντων. 

ΤῊ Ὡδγηα8 οἵ ϑίονγ, Κθδρρ, διαυά!ΐη, “ΓΙ τωδπη, Ὑγ πον, Βορρεῦ, 
ἘγϊΖοιο, [δυγτοδη, Εἰδιῖ, ϑοισίι, ΤΥΔΒΙ, δηα φσεπογαὶϊ βρεακίηρ, οὗ 

Μοσυ5, Κορρο, δηὰ δομίθυβηορ, ἀΓῸ δχοθρίίουϑ.Ό 7Ὸ (6 εγμα ον, 

αειηιεη, δῃὰ γεροατοῖ, οὗ Κυίΐη. ΗοΒβ. Ροίὶ, Ηεΐηγ, Ὀϊηάοτῆ, αθρίδ, 

αηά οἴπειβ, ἴπ6 Αὐἰποῦ ὈθδγΒ ΜΔ Πρ; (ΘΒ. ΠΟ ΩΥ ; δηΐ, 88 ἢ 8 γεΐεγ- 

ἐ065 Ὑ}} ϑῆονν, ἢς [89 ἸΆΓΡΕΙΥ ὑτοβίοα Ὀγ τΠοὶγ Ἰεαγηοά ἸΔθΟῸΓΘΕ. 

"9 



ΤῊ ΑὈΨΕΒΤΙΒΕΜΕΝΤ. 

Ευ6Υ' ΒΟΌΓΟΘ, δὴν Οὐ] οἰ ΟΠ Δ0]6 ἱηίογργοίδίοη, 6χ- 

σορί ἴον {86 ρύγροβοα οὐ ροϊηΐθα οθῆβαγο δηά ἀϊγθοΐ 
τοΐαϊαίίοη. 
0 185 οὐνίουβ δαὶ {Π686 τηδίοσιδὶ δἰ ἐογαίοη8 (ὈΥ 

ψ ἢ (Π6 ΓΚ ϑοαπηθ 1685 οἷα ϑυπορϑῖδ, οὐ (ὐν- 
ρμ5 “πποέαξιοπὶδ, ἀπ τῆογα οἵ ἃ Ἰεοθηβῖυ, οὐ (ΥἹ- 

ἐϊοαΐὶ 1)ὶ5ε5έ,) πουϊὰ σΟὨΠΒ: ΘΓ ᾿ηογοαβα (ἢ6 Αὐ- 
(Πον᾽58 ἀΠΠου]165, δηὰ {πογοίογθ Ψ1}} 8.8 οί τ Υ 

δοσοιηΐ ἴῸΓ ἃ ἀεἶαν οὗ πἷηθ τῃοπί8 ἴῃ (πα ΡῈ }1- 
οδιίοη. [ΙΕ 18, ᾿πΠἀ664, ΒοΆΓΟΘΙΥ ροββῖ0]6 ἔον {Π6 πηοβὲ 
ΘΧΡΟΓΙΘΩςΟΘΑ ΓΘ ἴο σοησοῖνα {Π6 ἕαδον ἐπιργοῦδιιδ 
ψ ῃοἢ τῆ δἀορίϊοη οἵ [Π686 Αἰ(ογαίίοη5 ἴῃ. {π6 ρΙδη 
Οσοδϑιοηθα {ἢ6 Αὐΐποῦ ; αηάοὺ ψῃΐϊοἢ, δηά ἃ νδιϊοῖν 

οἵ ἀμ ου 168 ἢ 848 ἢδά ἴο βίγυρρὶα νι, [18 σπΙ οὗ 
ΒΌΡΡοιξ [88 Ὀδθὴ {{Π6 νϑῦὺῪ ἰδνουγαθ]α τασθρίϊοῃ 
ψΙοἢ {Π6 ΕἸτδὶ Ραγί ἢ88 ποῖ ψ ἢ ἔγοπι ἐπ 6 Ῥυθ]ῖς ἴῃ 
δδηογαὶ, δβρθοίδ!ν ἰμ6 ἔθη 8 το Θη] ροηοα γοί 
Βουπηα ἰΠθοϊορΎ, διηοηρϑί ργοΐοβϑίηρ (γι βι1Δη8 οἵ νᾶ- 

τίου 8 ἀθηοιηϊηδίο0η8. ΝΥ, Ἔνθῇ δι οηρ' ΞΒΟΠ16 ρ]Δορά 

αἱ (ῃἢ6 απέϊροάθ5 ἴῃ τϑϑρθοῖ οἵ ἀοοίτγίηθ, δηα δαιδ! } Υ 
ἀϊβίδης ἔγοπι {Π6 βϑίδ Ὁ] ]8η6 ἃ (ἢ μγο,, οὐ 1168 πᾶν 
ΔΡΡρΟδᾶγοα, ἀϊβιιηρσυ δηθα ὈὉγῚ ἃ σαηάουγ δηα οουτΓ- 
(6587 85 ὕὑπυ8118] ἰοτναγὰ8. [Π6 ΟΠ ΤΟΝ 88 10 18 Ποηοιτ- 
840]15ὅ.Ὀ Βυῖ ΨΠΏΠΠ6 (ἢ6 Αὐΐῃοῦ σαη, ψΠἘ ἰγυςῃ, 88 Ὺ 
(παι Π6 1.88 απάἀθανουγαά ἴο ῥγοῆϊξ ὈῪ δνϑγυ γσϑιηαγκ 
Δα βυρραϑίϊοη ἰἤγονῃ οὐδ ΟῪ ρυθ]ς οὐ (οἰ 861, ἵτοπῚ 

νυ ῃαίανοι αἰαγίθγ, ἢ6 σδηποῖ αἸ886 0106 [118 ΒΌΓΡΙΪΒ6 
δὲ ΟὔΘ ΟΥ {0 0 τη ]808Κ68 ΓΟΒρΘΟΙηρ᾽ 1.18. ΟΡΙΠΙΟη8, 8η6 
50Π16 ΠῚΒΟΟΠΟΘρΡΙΪΟΩ8 οὗἨ (Π86 {τι [δαΐίῃγοθ οἵ ἢ18 
ὝΝοΟΓΚ, ανθη ὈΥ βοηῆβ ΨῆοΟ τηυβί )6 σοηβιἀΘΓθα |1Κ6 
ἰπι6] Πσϑηΐ δηα ψ 61] αῇδβοιβα ἰο (Π6 υπάογίακιίηρ. [}ἡἢ 
{86 ργθβοηὶ Ῥαγί, οννανθγ, (8 ρογρβίυδὶ ἀἰδουβϑίοῃβ 
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ἰηῖο νοὶ (Π6 ἱπιροτίδησα οὗ (6 βΒ0})] οἴ8 δηά {Π6 αἷἱ- 
ἰογαίίοη οἵ ρίδη θα Βΐπι, ταδί ἢν 50 σοτηρίθίοὶΥ υη- 
[ο] ἀοα 18 ργδνδι!ηρ' ΟΡ Π]ΟΠ8 Δη ἃ ΡΣΙΠΟΙΡ [65 88 ἴο ρῥγθ- 

οἰ 468 41} [αἴ γα Π.ΒΑΡΡΓΘ ΠΟ η 5:08. [ἢ το δγθησα [0 056 
ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ ογγοσ, ἴ!86 Αὐΐποῦ ποϑὲ 6 ρατη 64 ἰο 

. ΟΌΒβονο, ἰδ, σΟηββί ΠΥ ψ ἢ (ἢο86 ὈγοΔα δηά 1π|- 
Ῥδγίϊδὶ ῥγίηορ 68 80 Θββθῃξί4] ἰο {Π6 δβχϑγοῖβα οἵ σἰρῃς 
Ἰυάριηηθηΐ ἀπά 7υβὲ ἀδοϊδίοη, 1 γγὰ8 οί ἴοῦ πὶ (00 
ΠΥΡΘτου Εἰ Δ ἴο βοδῃ [6 πηϑγί8 οὗ ἀπηοίδίοηβ ὈΥ 
ΒῈ} οοἰουταιθα Οὐομμπηθηίϊδίοσβ, οὐ αἰπη! ηἰβδ (ἢ 6 
Γαδ ογ᾽ 5 τηθδηβ οἵ Ἰυάρίηρ; ἴον ἢϊπ|5861, Ὁ. δι ρργοϑϑίηρ 
Δυρης (πὲ πρἢϊ, ὈΥ ΔΩΥ Ροβ8:}}Π{γ, θ6 16 ἔτὰθ 
ἰηἰογργοίδίοη, οὐ σοπίγιθυΐα ἴο 15 ἀϊβοονεγυ, Ὗ6 ΓΘ 
Ἐξ ποὲ οΓ 80116 τη ϊϑίδκοϑ {πὲ ἢανὸ γίβθη, 1 ΨΘΓΘ 

ΠΆΓΟΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΥ ἐπ ἙαΙίοΣ ἰο βαὺ {πδΐ ἢΘ τησϑέ 
πο Β6 οοπβίδγβά 88 ραγιἰοἱραξίηρ ἴῃ ἜΥΘΥῪ ορίπίοῃ ὈΥ 
Ἠΐπὶ ἱπίτοάασεοι, ἀη1688 ὙΠ ἃ. ἐογιηδὶ αἰ ΒΟ δἰ πΊ6Γ. 
ΤΠΘ Ἰ᾿π118 ΡγΘδοσι θα ἴο (ἢ18 ὕἵοτκΚ σου ]ά ποῖ ᾶνρ 
Ρογπμ 64 πο ἢ μογροίιαϊ] δηϊτηδα νοι βι οἢΒ ; ἤδῆςα (ἢ6 
Αὐΐποῦ μ88 ἰπουρδς 1 ϑυΐοϊοηΐ ἴο βιπα!ουϑ}Υ βὺρ- 
ΡΓ688 ψῃδίανον ἣθ σοηβίἀογοα ἀδοϊοαΐν οὐγοοξίοπαδίο, 
ΟΥ ΟἾΪΥ ἴο ἰηἰτοάυςα ἴἰ ἔοσ [Π6 Β8Κα οὐ ὁδηβϑυγεβ δηά 

τοϊιυἰαἰση. [Ιη αἱΐ οὐλθῦ ο8865, ἢ6 ψ]8ῃρα ἰο αἴοτά 
ἢ158 ΓΘΔΩΘΓΒ ἃ5 ΤὩ ΠΟἢ ΟΡΡΟΓΓΙΠΙΥ 88 ροβ510]6 οὔ Ἰυάρ- 

ἵν ἴῸγ (ΠὨδιβανθ8. [Ι͂ἡ (Π6 δχϑγοῖβϑθ, ᾿ἱῃηἀροϑά, οἵ ἢ 5 
ΒαΙογίαὶ δηά Οὑγιοδὶ {πο ]Οη5, ἢ6 σαπηοΐ ἢΟΡΘ [ὁ 
ἴανα δαξδβοαά αἰΐ; γοῖ ἢθ ἰγυβίβ ἢ6 38}4]}} ποί οἴθη 
[411] οἵ αἰἱαϊπίηρ; [ἃ ἔγοπη {Π086 ὑνῆοβα δρργοβδίίοῃ 1 
18. Ὦ8 Θβρθοῖδὶ ψ δῇ (ὁ ραίῃ; ἰοϑα, Ὠδίγοὶν, τῇ, 

ἘΞ Ὑδεῖ ηοΐ ἃ νεϑίϊρε, ἢ6 ἐγυβίβ, νν}}} θ6 ἔοι πὰ οὗ {παἱ ὈΓΠ ΩΓ, ΟὈ}11Γ5 

δδίοΟΙΥ, οΔ]υπηηΐου 8 βρίνἱς, νον, ἴοὸ [Π6 ἸΠ)ΌΓΥ οὗ ἴῃ6 Οοβρεῖ, [83 
πιδὰδ ἴῃ6 Οὐάϊιπὶ ΤὨΘΟ]ορίοαπι ““ α ὑψεουοτα αἰποπς ἐπα Ἡραΐδοπ.᾽" 



Χ ΑὨΥΒΑΆΤΙΒΕΜΕΝΤ. 

ὙΠ} 6 ΠΟῪ αὶ δνογὺ Ὀθδηὶ οὗ τεαΐ Ἰιρῃί, πὰ τϑδ- 
ΟἾἸΥ οἴθίδοθ ψῃδίανου οδὴ Ὧ6 σομϑιἀὀγθὰ 88 530]1ἀ 
᾿ππρτονοηθηΐ ἴῃ τοὶ βίουβ Κηον]εάρε, γαῖ 5βἴγθῃι- 
ΟὈΒΙΥ Ορροβὲ 411 Ὠθϑ 689 οὔδηροθ οὗ ᾿ἱπίογριρίδιοη, 
41} ἱππονδίίηρ τϑῆπθιηρηΐβ, δηἀ τηθί ρὨγβ: 0] βυῦ- 
Ε}|68-οἰη ΟἿΠΟΓ ψογάβ, ἐλς διφρρογέογς 96, δομπά, 
ψεοέ οπἰϊσἠέοηεα ογέλοαόχψ. Νονα]ε68 οὗ ἱῃέεγρσγε- 
ἰίοῃ, ἰηἀφεοά, ἐπΠ6 Αὐἰποτ 8 δχροσίθηςς ἢδδ ἰδιρῆί 

πὶ ΘΟ Δ] ἴο ἀϊδίσιϑί, βίῃοβ ἱξ 88 βδονγῃ ἤϊπὶ 
{π4ὲ {Ἐπ ἢ ὡὠρμαῤίψ 1168 δοπιδιυλότο διηοηρεῖ [(ἢ6 
δηίϊθηΐ δηα οι θοῦ τπιοάθγῃ (οιμιηοπίδίοιβ ; {πουρὶ 
ἢ τἸ8Υ, ποί ἈΠΙΓΘΑΌΘΏΙΥ, πανο (0 "6 ἀτγαρρσεά ἑοσίῃ 
Ρίες6-Ἰη68], Δα δοιροίϊπη68, δοοοσεάϊῃρ ἴο (π6 δάδβα, 
ΙῺΔΥ ὃ 8414 ““(ο 11ἰ6Ὸ (ονεγπ ορ ἃ ἢ Ὠυρς 
ἴΏ88868 οὗ υ,866889 ογιυιάϊίίοη) δι ἰπ6 Ὠοίίοπι οὗ 8 
ψΜ06}1. {868 θ6θη 86 Αὐΐποχ᾿ 8 ἠοσίυῃθ δοιροξήμεα 
ἰο 8 δηά οοηῆτγῃ, Υ (π6 βυῆταρο οἱ δῃά!- 
αυἱϊΐγ, ψ μι μαά Ὀαόῃ υη]  8ΕΠὙ ἀϊδίγιβίοα δηα τζο- 
Ἰθοἰοα 88 πιθσα πον ΠΥ; Ὀυϊ 2» κιογὰ 7γεοφμεπέζ Ὁ 
ΒΠΟῪ {Π6 5011 στομῃαβ οἵὗὨ ἱπίογργοίδιουβ ν]ιςῆ 1 
[δά Ῥδθθη ἰοο Ἰοηρ τὰ ἐἈϑῃϊίοη ἰο τεὐθοῖ, τ ΓΕ  δέ- 
οαμ86 ἐΐθψ τὐϑνὸ οοπιπιοῃ; τμβουβὴ ἴτοιι {π6ὶγ δη1}- 
αυϊίγ δῃ κθηθγαὶ γεςθρίίο, {ΠῸῪ τς μανο Ὀθθη 
»γοδμπιθά ἐο ὃ ἐγμθ; ἴον, ἴὸ υ86 (Π6 ψογαβ8 οὗ (Ἰ- 

οογο, ““" Ορϊπἰοηυπὶ ςφοπηηφηία ἀοϊοὶ ἀΐδθβ, Ναίιγα 

ἃς νου {185 Ἰυα]οα σοηβγημαί." Ηδῆςσα ΏΔΥ ν᾽ 6 
Ἰϑάγῃ, ἰὼ 1Π6 Ψψογαβ οἵ {6 Οτγαοῖβ, ἀκίνητον μὴ κινεῖν. 

Το δανοσί (0 βοπ8 ρβθοι αν [δαί γαβ οὗ ἴ[π6 ργαβθηΐ 
Ραγῖ, {πὸ Δυΐθοσ σδῃ, ψ ἢ {γι ἢ, 88. (δὶ ἢ6 [85 
ορίογθα {Π6 β88π|6 ἀΠρθηςσα ἴῃ βε]θοηρς 41} ορρο- 
56 Ππ8ίγϑ!]οη8 οὐἨ (6 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ΟΥ Βθῃ πηθηΐ 
ἔγοιὰ {π6 Οἰαδοῖοαϊ ευγῖογδ, ὈΥ ἃ σατο] γϑοοπδὶο οὗ 



ΑὈΥΕΚΤΙΒΕΜΕΝΤ, ΧΙ 

16 παπῖθῆβα (οἰϊοοίαποα οὐ υγίσβιβ, Οὐόοίῖα8, 

Βάρμιοὶ, Ε]βηον, Κυρκο, Υείβίειη, ἄς. Ὅῇα ἸαθουΓ 
ΟΥ̓ ΐ8 λᾶῪ ϑαϑιν θ6 ̓ ππδρίηθά, ἤθη 11 15 ΘΠοη δι ἀογϑά 
(ῃἢδὺ (86 αᾳυοίβ(οη8 ανθῃ ἴῃ ῬΥ οἰβίο! π᾿8 Νὸν Τοβίω- 
τηθηΐ διηοιῃηΐξ, δὲ 15 δαϊὰ (866. ὨΙθά. Ιηϊγοά, νοὶ. 1. 
Ρ. 165.), το ἃ Τμὲδονη  ΤΏΘ Αὐΐποσ 85 1πἀυορα [ο 
ΟϑΡΘΟΊΔΙΥ διιοπᾶ ἔο ἐλὲς Ὀγδηοΐ οὗ [18 ρἴδῃη, βίηςθ [ἢ6 

ΡΟ]! δε! οη8 1 φασί οη ἃΓΘ ΓΑΓΘ δηἀ δχρϑηβῖνο, δπὰ 
(ῃ6 ΡΘΙΒΟῚ8 ἴογ ψΜὼὼοϑθ 086 (ῃ6 ργδεθηὶ ὕοΚ νγα8 
Θϑρθοῖδ! νυ ἰηςοηά64, ἢανο βε] ἄοτα σοτημ]εέα ςΟ]] οἰ οἢ8 
οὔ ξ6 αὐτοῖς (Ἰαβθῖο9. ΤῊὴ6 Αυΐῃοῦ 8 οννη 1 υϑέΓδ. 

ἐἰοη8 οὗ 1818 Κίπά ν1]}}, ἴῃ τλ6 ῥγεβθηΐ Ραζγί, Ὀ6 ἰουπά 
ἴγ τῶοτὰ Ὠμπγηογουϑ. Δη ᾿ροξίδηί. Ηδ [88 α͵30, ἰη 

{18 ϑοσοηα Ρατγί, υϑεὰ (ἢ ϑαηθ ἀϊσοηοα ἴῃ ἔογπ πη; 
β᾽οββάγαὶ ποῖθθ ΟἹ ΘΥΘΙῪ Μοσὰ δηά ρῆγαθθο ψῃῖος 
Ρτοβεης [6 9 ρὨίοκῦ ἀΠΠου γ. ΤἼΘ686, ἢ6 ἐγιιβί9, ν}}}} 

Ὅς ἰουῃα ΘΜ ΏΘΏΓΥ 86. ν  ο 416 ἰο {π6 διυιάσης: δορὰ 
(πουρὰ ἐἶν14 Κιπὴ οὗ τωδιίοσ αὐπεῖέθ ποὶ οὗὨ σσπιρϊοία 
οΥἹρΊ Δ] }, γοΐ 8 σοπηρανγίϑοη οἱ ἴῃ656 σοββᾶγι 8] ποί8θ 
πὰ τ86 ταδίίογ ἔουπά ἴῃ 1, ΟΧΙΟΟρτΑΡἢΠΟΥ8 οὐ Ο(οι- 
τοοηίδίοτβ, 1 βῆον (δας ([ῃΠ6 ΔΑυΐδοῦ 45 ΟΠ οὴΗ͂Υ 

ἀερενάεά ἀροῦ 18 οὕ ΡΟΨΘΓΒ ἈΠ ΤΟΒΟΌΓΟΕΒ. 
Α τοοϑὲ πηρογίδης ἔδαίυγε οὗ [Π6 ρῥγεβεηΐ Ῥαγί ἴ8, 

{6 Ιηἰτοἀυσίίοη οὗ ἃ πϑιὺ υογϑδίοπ απά οἶοδα ρμραγα- 

ρἦγαδο, ὉΥῚ 1ἴμ6 Δυίδοτ, οὗἉ πιοβὲ οὗ {π6 βϑθηΐθηςθϑ οἵ 
1Π8 οτρίμαὶ πόγο δῃποίδίθά οὔ. [Ιἢ (6 βεϊβοϊίοη οὗ 
αδδὲπιοαξ {Πυ|δἰγαδοπ5. τῃ6 ἀϊίος σοηΐοϑθεβ (πᾶς ἢΘ 
ἢδ5 ὈΘΘῊ ΠΊΟΤΘ βράγίην, ραγε Ὀδόαυβα (παι ΚΙηά ΟΥ̓ 
τηδίίογ 15 ἤθγο 1688 ναἰαδῦ!α (ἤδη οἡ {86 (ἀοβροἶῖ5, δηὰ 
βίησα [ἢ παίαγα οὗ {Π6 830] οἰ -τηδίςο " δἀη}18 ΓᾺΓ 1688 

ἀϊγοςῖ εἰμοίἀαιϊίοη ἔγοαι {πᾶ αιιαγίοσ ἢ ΔΥ, Οἡ ροϊηΐβ, 
ψἰοῖ Ἰηνοῖνα ἀοοέγίμδ, ἅτ οἵ νϑγὺ 4ιυδδι 806 



ΧῚΪ ΑὈΥΝΕΒΤΙΒΕΜΕΝΤ. 

ὉΠ. Νὸ ν6}] ᾿πἰοσπηοα Τθοϊορσίδη οδη Ὀ6 Ἰρῃπογδηΐ 
οὗ {π6 αδιιδα ἰο ψιϊοῇ (18 πιοάθ οὗ 1Ππ5ἰγαί!οῃ 18 
᾿140]6, δηὰ ἴο νη ϊοἢ 10 48 ὈΘθη Δρρ] 6 Ὀγ Πείεγοάοχ 
Οομπηθηίδίουβ. 

ΑΒ ἃ [ἈΠΕ] δα ἤγι]γ δείδοπϑά δοη οὐ ἐδ Ολμγοῆ, 

8η δ οοίεδία “πρίϊοαπα Μ1|66, [6 Αὐἰποῦ σδπποί 
ἀἰββϑαι δῖα 18 Πρ 840 8Δοοη (πὶ [Π6 δχίθῃβινθ 
ΓΟΒΘΔΓΟΪ 68 ργοβθοιίεα ἰῃ (86 ῥγοβϑθηί ΟΥΚ 40 80 
ἀβοϊάοα γ ἰοηἀ ἴο σοπῆτπι {Π6 ἀοοέγἐπο8 οὗ 8 νϑποῦ- 
ΔΌ]6 ΠΙΙΓΒΙ Πρ ΤΠΟΙΠΘΙ, 88 (ΠΟῪ 8.6 οι δοάϊθα ἴῃ ΘΓ 
ΔΙΙ10168 δη ΠΠ υΓΡΥ, δηὰ ἤοσ ἀϊδοὶρ πο, 88 σοηίδ!ηθα 
1 ΠΟΓ σΔῇ0η8. Εδτο ΡΕΆΡΕΤῦΑ! 
ΟἾἢ σοῃοϊυβίοη, {ἰπΠ6 Αὐτοῦ σδηποί δι οηίγοαὶ (ἢ 6 

Πινίηθ Ὁ] 6 ββδιηρ οἡ (ἢ 686 ἢ18 ἰαῦοιιγβ, (δὶ [ΠΟῪ τᾶν 
θ6 πιδάβθ :ηϑἰγυπιθηίδὶ ἰο ἐπὶ οοηιδὶπαξίοη οΥΓ Κποιῦ- 
ἰοάρο ιοἱές χοαὶ, ὃψ ιυὐϊοὴ δοές αγὸ ευεπέμαϊ ρεγῖ- 
,εά, ἀμὰ ὈΥ Π6 μηΐοη οἵ ψηϊοἢ δἰοπα οδη Μιηϊβίοσβ 
86 δῃδοίθὰ “« ΓΙ ΕΠΥ ἰο ἀϊνίάς τς ποι]ὰ οὗ ἰσυῖῃ,᾽ 
ΟΥ ““ σοπίοηαθ ἴογ {π6 ἐγυϊῃ οἤσα ἀο]νογθα ἴοὸ (Π6 
ϑδ1η18. 1 ἔδοῆηρβ οὗἨ (6 ἀδαροϑί ργυδϊζιαθ 
ἄοοβ ἢ6, 1 {ππ8 Ρεῃηϊηρ' {Ππ6 σοπο]υάϊηρ βοηίθηςσα οἷ 
80 δ΄άυοιι α οιΚ, δοκηονϊεᾶρο ἰΠ6 ρσταςίοιβ δἱά, 
ὑηἀοΣ νϑγὶ 5 {Γ1818, ΔΏ ΧΙ Θ[168, Δ ἃ ΒΚ 685,7" αθοσάθα 

ἘΞ Εδϑρδοίδ!ν ἴῺ {ἰπλ68 16 ΟΣ οννῇ, ἸῃϑγΚοα ὈΥ ἱῃπονδιης τοἤηε- 

τηθῃῖθ, ὈΥ Γαβῖ]658 ἰηδιυιθογαϊπαίίοη, δηὰ Ὀγ τἢδῖ σηϊβοῃίθνουβ βρὶγιὶ οὗ 

ἀορτηδίΐδεη νυν Ὠϊοἢ ἀγανν8 ἰἴθ δίγεηρίῃ ποῖ οτέπ ἔγοι ρετγυετέεα ἰδατη- 

ἰη8, ΟΥἩ Ἰηραῃίουϑ Βορῇῃ!βίτυ, Ὀυϊ ἔϊοτα ὨδγαΠ688 οὗ δβϑεγί 0Ώ, οΟδΓ96- 

Ὧ685 Οὗ ἰδηρύδρα, δηὰ τηγείϊοίδεῃ ἰῃ ἀοςί 6. 

ἱ ΤΟ ΔΥ ποῖ ὃ6 αυἱΐα υπϊηϊεγεβίΐηρ ἰο ἴΠ6 γοϑα δῦ ἴο Κηον {Ππδῖ, 

Πυγ θὰ ξογνναγά ὈΥ ἃ βοδγοαὶῃ τειηρείδία ἁγίου, (Π6 ΑἸ ΒΟΓ᾽ 8 οχ- 

ΘΓ[ΙΟῊ8 80 ἔδυ Ἔχοθεάδὰ ἢ 18 ϑδίγεηρί (δὶ ΠΥ δα ὨΘΑΙΥ οὐδ Ὠΐπ ἢ 8 

1:6. ἘΕῸΣ ἰονναγάβϑ ἴῃ6 σοποΙυδίο Π6 γγὰ8 80 Ουἱΐου!γ οχῃδυδίοα, 

δηὰ ννῶ8 98εἰΖϑαά νυ ἢ δυο Αἰ ΔΓ Πρ᾽ ΒΥ ΡΟ 8, 88 ἰε ἢίω Ὀαϊ ἕαϊηῖ 

ΠΟΡΘΒ οὗ Δοσοι ρ] 8 ηρ; [6 ἡ ΓΕ, 
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πἷπι Ὁ. [Πδὲ ΑἸ Βεῖηρ ἢ ο, “ἦς ἤθη Π18 Ποαγί 
ψγ8 ἰῇ θαυ 685, )88 {Π6 5ἰγηρτῃ οὗ ἢ18 σοηβάθδηοσα; 
ψἢ0 θΔ 1} Ὀγουρῇς ἢ8 ἔδεϊ ουΐ οὗ {Π1|68 τηῖγα δῃὰ οἶδυ, 
δηα δίῃ 86 [Π6πῈ οἢ 8 γσοοῖ, δηά ογάθγαοά ἢϊ8 μοΐῃηρβ : 
8Π6 ψῆο δίῃ {ῃι|8 ρυΐ ἃ ποὺ βοῃρ 1πἴο ἢ[8 πιοιυ(ἢ, 
δνθῃ ἃ ἐλαηερὶυϊηρ μηΐο ἠὲδ Οοἕ 1" 
ΜΟΝΩ ΘΕΩ ΣΏΤΗΡῚ ἩΜΩΝ, ΔΙΑ ἸΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ 

ΚΥΡΙΟΥ ἩΜΩ͂Ν ΔΟΙ͂Α ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΣΎΝΗ, ΚΡΑΤῸΣ ΚΑΙ 
ἙΞΖΟΥΣΙΑ, ΚΑΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΊΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ, 

ΑΜΗΝ. νὰ 

᾿Ῥῆκαγαρο, Τιρῦν, Οεἰ. 15, 1397. 



ΓσΟΚΒΕΓΤΙΟΝϑ5."» 

γον. ἵν. 

Ῥλοε 6, βη. [ον ἃ τεα λ--14, ἰη6 12, οσαπεεὶ ἈΠ εἴ -“18,], 8, τεαὰ 
μέρου----15,}. 14, ἔοτ οὗ τεαὰ ἰἴη---16, δυὺ τηρά. γεαα ΒεΓρΊεΊ---91, 
Ἰ. 4, τεαα ἴϊιε86---422, Βη. τεαὰ διεφθάρησα»---48, 1. δὲ, γεαι ἢ85--“429, 
ευὖο ᾿η,, γοαά λεγόμενην»--ἰὰ, τοαᾶ ᾿τίλενε--ἰά, 1]. 85, ἐωφεγί οΥ----9ὸ, 
Ἰ. 10, γεοὰ Βαεὶκεγ᾽ 5--8, δὰὺν τηϑδὰ. γεδὰ τοὶ--- 88, ]. 6, γεαὰ ϑίογε-- 
δὶ, 1. 6, ξοτ ἴο, τεαὰ ἴον---ἰὰ, 1. 20, γααὰ Ἴ,2---6]1, δῦ βῃ. φίίεν 
τ Ποὶγ ἱπδετὲ σουύ---68, δῦ ἴῃ. {0γ σῖο σγεαὰ (6 ἰδίῖογ οὗ νβοηι--- 
66,1. 11, 3ον βαϊὰ τεαα οΔ}]6ἀ----1ά. 1. 425, ον ϑρὶ τ γοαὰ δρὶ τὶ ϊ---76, 
]. 84, τεαά ϑ080]18.---88, ϑυὉ πηδᾶν, ἔὸγ αὶ τεαα Ὁν.---θ, τηϑὰ, γεαά 
ἔο]]ονν---97, 1. 28, σεαα Μαιγ---109, 1]. 7. τεαα πίασας---1}}, δι τη. 
τεαὰ πατέρα---Ἰς,]. 45, αἴετν γεῖ ἱπεετὲ οὈδϑεγνοβ---] 28, ϑυὉ ἴῃ. Κ0Γ 
ἴδῃ τεαά τδ6η---160, 1. 7, τοαὰ τοὐϊΐεχο--“ἰά. 1, 8, γεαά ἀχγρεοσίδ:--- 
164, υγϊά, ον ἤδὰ γϑαὰ ᾿ανε-- 166, ]. 27, ἔοτ ἔτοτῃ γεαὰ οἵ---170, 1.7, 
εαποεὶ Οτοίἑιι6----181, }. 28, τεαά βουλεύει----190, 1. 14, τεδα Ἴωῶ" - 
195,1. 84, [ον ϑωος. τεαὰ Ῥιεο---01], 1. 924, ααἀὰ (Κυίη.)---421, δη. 
ον ᾿ἢ τεαὰ οἵ---2851, 1. 87, τεαὰ ΚΚυίη.---ἰα, ἴον ἀτάροῦ γεαά βεγρθηῖϊ 
4886, δι ὺ τηρά. ζογ δ σεαὰ Ὠο---942, ἢη. τεαά μαντεῖα---)46, 1. 29, 
τεαὰ πιῦ»----457, τὰ, [ον Τιιυ8 γεαὰ Τμ6---462, 1]. 10, ὧν Ὠῖο γεαώ 
Ἀῖν---685, 1. 8, γεαα ἀντιπίπτει»---294, θη. ἔογΥ ἕνα τοαΐ ἴνα---297, 
Ἰ, 8, αὐίετ νὴϊ αὐά τεμ)ἰοά---808, 800 πηϊά. ξοὸγ σε τεαὰ δὲ---ἰα. )ὸν 
Ἑαυπυςοῇ γεαά Αμοβί!6---804, 1. 429, γεαὰὼ βυρροβο---805, 1. δ, τεαΐά 
οὑρανίῳφ ὀκτασίᾳ---807, δυῦ πη. αἶἴίεγ τηϊηὰ αὐἀὰ δῃἀ---815, 1. 1ὅ, 
τεαά διηδυγοκίθ---3.16, 1. 429, αἴίεγ Ὠ ΟΠ απ νν}}}---880, πχἱά. γον 
ποῖ γεαὰ πον---943, 1]. 1) αὐέεν ἴο αὐἀὰ ἴεε6---844, δυὺ δβη. αἴἶέν 
᾿ΐηδη ααὰ ἰη---848, 1. 14, τεαὰ φθείροντε:---848, ]. 429, αἴίέεν μτεροεὶ- 
ιοη ααἀὰἀ νἢϊς]"---361, 1. 14, γεαὰ ἀπόχρη---384, 1. 81, [ογ ἴῃ τεαα οἡ 
- 385, 1]. 426, αἰίεγ τ ΐθ γεαὰ οὐυϑιοιη---ἰά. ἤη. ΤΥ 'ῃ γεαὰ ἰ5---899, 
ϊ,8, γεαὰ ἀνῴῷχθησαν---391), 1. 80, τεαὰ μοο᾽[ἰνε]γ---898, τά, ,0᾽ 
εφὸς τεαὰ χειρός---40], ἴῃ, ὕοτ Ὁγ γδαὰ νυἱϊ}}--“40]1, 1.1], γεαά ἐξέ- 

ἤρξεν---402, Ι. 48, τεαὰ ΜΘ Δοἢοηΐ8---ἰ. γεαι ΟΠ 8]οἷ8----418, ἴῃ. 70 Γ 
τάντεις γεαὰ μάντεις:---418, ϑ00 η. τεαὰ ταΪϊδοά---4Φ0, ]. 17, τεαὰ 
ἰεῖι6Γ8---424, 1]. 16, γραὰ οσοτηρουηάεά---488, πιά. ζοΥ διὰ τεαά δῃά 
--͵[,0ὶ, ἤη. [ον Αγβδίορῃ. γα Αὐἱοῖοί.---4892, 1.11, 2ογ νετϑὶοι" γεαά 

Ξ Ρογιε διίοαὶ εἴτοσβ (μπδνοϊ 806 ἰῃ δυοῦ ἃ οὐ) τ86 Αὐἴῆοσ ουδὲ τοῖν 
Ὠἰγο6]  οαὰ ψῳ ἰράυϊσεοῦοθ οὗὨ [8 οοποίάεγαῖθ τοδάθγθ, ψἤθο ἢ ἰπίογιι ἔνθ ἐμδὲ οἱ 
ξτεαι ἀϊείδαοο ἔγοιη ἐΐε ργϑδββ ργενθηϊεὰ ᾿ΐπὶ ἔγοτλ οοττγθοιίορ ἴΠ6 ργοοῦ εἰβθεῖδ ἴβοσγαε 
ἐδῶ οὔοα, διὰ [ἰδ σϑπηοΐδηοθα ἔγουι ἃ Ῥοεῖ ἴοσῃ, ὙὨϊο ἢ τοηδεγθὰ ἰξ ἀπ βρακὶ ιο 
ΘΙΏΡΙΟΥ̓ δρεοίδὶ τ οϑδοηρεῖ5, δηὰ Ἔχροβοὰ [ἰπι [0 ΤΒΩΥ ἀϊδαρροιϊηϊταοηί8β, αἰ] ονγθὰ ἢϊτῃ 
ἀρ ληνδν δ εἴσω ἔοσ σοεσεςϊτίου. ἯΣ με ὨΟΥ;, ἐπόνει, ππκ. Τὰ οχϑδιηϊηεά ἢ νῆοϊος, 
διὰ ὑγυδία {μὲ 180 [ΟἸ ον [ἰδὲ (ποῖ μοσμάρο Ἰοηρεῖ (δὼ αὐἰρις 06 οχρεοῖθά ἴῃ 8 
ψοτῖίς οὗ Ὡϑδυὶγ 4000 οἰ ο66}γ ῥγϊηιθὰ ραρϑο οἵ ἰεαγηδὰ τηδεξεγ) ᾿ποίυάδδ ὩθϑγὶῪ ΘΥΕΓῪ 
Ἔἴτοσ οὗ ἴΠ ἰεαδὲ οοῃβοηυθηοθ; δηά ᾽θ οδῃδοὶ Ὀυς ἰπίσεδὲ ᾿ΐδ τοδβάογε ἴὸ 16 ἰξ ἔογ 
τ8ο ρυγροξο οὗ αοέμαξ οογτεοίΐοπ. 
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νΕ 186-520, ἰη. τοαὰ Τῆς ψογὰ οὐουγθ---ὅ48, 1. 6, τεαὰ προσκλη- 
ροῦσθαι---557, ταϊὰ, ἔοτ ἀμροβὶία μεσ ορροπὶϊθ---561, θη. [07 οβίδειῃ 
τεαΐ εϑίφοτη8---571, ἰη. αἤΕΥ τηυδῖ αὐὰ τεῖοτ---578, ἴῃ, 70Υ ἔνφα τεαὰ 
ἔνθα---574, 1. 14, [οΤ΄ αἱἱ τεαὰ τἰγ]---888, ἤη. τεαά χειρονργήματι 
--Ά94, 1, 41, αἰίεγ ΟὨΪγ δαπροὶ ἠοῖ---599, 1. 7, ἔογ τοῦ γεαά τὸ---- 
608, δῦ πιὰ. γεαὰ Ἠδοδῖαὶ---620, βη. τγεαά σουδάριον----688, δυῦ 
ἴη, οαποεὶ Βυϊ---ἰδιὶο---668, βῃ. γεαά κατηγορία:---6ὅ4, 1, 8, τεαὰ 
χειροποιητοι---655, ἰη. ζ0γ ἀδδζ γεαὰ θεα». 

οι ὟΥ. 

Ῥλος 13, 1ἴηα 11, τεαὰ Βεοϊῖεος----88, 8. ἢ. τοαὰ λαλοῦντες---80, 1,17, 
τεαὰ πῦΠᾺ--- 41, 1. 9, τεααὶ ἔταϊγετη---49, ἤπ. γεαὰᾶ χρείαις---46, 
τηϊά, ξὸγ δαὰ γεαὰ Δληά--48, 1. 11. 3ὸ᾽ ἰο γεαὰ οἵ---48, πιὰ, γεαὰ 
εὐώνυμον---δ2, Βη. γτεαὰ διαγναύσαντει:-.6]1, 1. 88, αἴἶεν (μετὰ αὐὰ 
δηά---64, βη. αὐἀά ὙΥἰϊΌγ---64, δὰ ἔῃ. γεαά δηὰ 88 ποιῃίηρ"---77, 
10, γεαὰ Κιλὶξ---87, δυὺ ἤπ. τεωὰ δέρων»---θ6, 1. 4, ἔοΥ αδοὶρηθὰ γοαά 
οοηδὶρῃμ6ἀ---97, τηϊὰ, ξοε ἰθη γεαὰ ἰΠε56---ΘὉὶ, 1. 81, 07 τχἍβθ γδαά 
οΟἾ9---108, τηϊά. τεαὰ τέκνιον---104, 1, 38, αἴενγ Ῥτίεδὶ ρίαοσα ἃ 
Ὀγϑοκοῖ--112,}. δ, οτ ἰΒ τεαὰ οἵ---197, 1. 11, γοαὰ οἰκ}268---180, 1. 
76, ἴον ἀδγ τεαὰ ἀδ8γ85---186, τηϊὰ. ροὶπὲ συντόμως, σνντόνω:-.-144, 
μὰ. [ον δὰ γοαὰ ἰη---143, ἴῃ, αν σεξε αἀὰ εἶθο---145, τηϊά. ΚῸγ 
σεοὺς τεαὰ θεοὺτ---ἰὰ, 077 τατρώονς τεαά πατρώου----Ἰ5δῷ, 1. 9, αἴ εν 
Ἐγηοδῖλ αἀὰ [μ6χ.--154, ]. 29, αὐίοεν (ἤδη τεαὰ Ὀγ.--160, βη. γεσ ὨῸΤ 
δοηιὶς δῃὰ εεἰ---178, τηϊὰ, τεαὰ ψαγυθ---180, δῦ Βη. ον κυσσουπὰ- 
ἴηρ; γεοσαὶ ουοοοοαΐηρ,---189, 80 ἤη. αἴ ΕΥ οὔοα ααὐ εἰδονβεγο-- 193, 
τά. γεαὰ φρονούντω»---189, ἴῃ. 707 ἃ δὰ τεαά 85 ἃ.--198, τηἱὰ, ζὺγ ἴο 
τεαὰ ἴμε---Φ02, 1. 29, ὅὸτ οἵ τεαὰ 85--- 208, Βη. [07 οὔ 68 τεαὰ οἰτὴ69 
.---.07, 1. 84, τεαὰ χείμωνι---409, 1, 26, τεαὰ σῖτον---814, 1, 10, αἴον 
(18 ααἀἀ ἀγῖνο} }ρ’----217, ἰη. τεαά ἄρχην---227, δυῦ βη. (ον ἈΠ68. 
τεαά Ἀπιεῖ.---2830, θ8} ὅη. γεαά Ῥυϊηοὶ ]6--- 248, Τά. [ογ πεχαίρας 
τεαὰ μαχαέρα:---)48,1. 81, αἥξετ οὗ ΨΈΪΟΝ γεαά 86η560---248, ]. ὅ5, 
τεαὰ προφάσει---584, τηϊά. γεαὰ προσπελάσαντας---56, τά, τεαὰ οὗς 
μὲν.--- οὖς δὲ---ἰὰ, ἢ. αὔίεν [ἸΟῪ νρορῈ αὐ ΟΥ̓́ΤΏΔΗΥ ὑγογο---9 57, 5.0 
ἢ. 3ον σὰ Τὼ τεαὰ σα Ἑω---42689, 1]. 7, τεαά ἴο ἰακε Ο86 ἴο---4274, 1.9, 
γεαα ΟἸῈνεΣῚ δπὰ [ϑοσνα}  ῖ--- 978, ϑυὺ ἤῃ. γεαα αἴιοῦ, ΟΥ ΡΠ Ρ9 Ὀείοσα 
-- 280, δ0}Ὁ δη. γεαὰ Αροϑίο0]0---498, τἱά. αὐ εν Ἔἐχίθηἀβ ααἀα 1ϊ---3900, 
1. 29, εαποεὶ (μεῖ---80], 1.14, τεαὰ πΡΊἼλ.---808, 1. 8, τεαά ὑγιαίνειν 
---οΟ-ἰά. 1.18, τοαὰ γ}».---309, τοἱὰ, τοαὠώ σοτητηπηϊςσδίϊ ου.---3 19, δῦ 
βη. αὔίον ἰθαὶ ααὰ ἰϊ---ἰα, ἤη. γεαά ἐπέλθοντι---38}18, 1. 380, γεοαά Ὀυϊ, 
δῖ ἴ0:6 Β8:26 ἰ1π|6, ΜΝ 11}-.---ϑ.ὄ 4, 1, 1ὃ, τοαα Βαρβάροι---8426, δυὺ δη. 
ον 'κ τϑαὰ ἴἰναϊ---397, πιὰ. αἴξεν ἔος γεαά ἰη---38}, 1. 10, 707 πον 
γεαΐ ἴοτ---3.58,.. 429, ζοτ (πᾶῖ τοϊρίοΩ, γοαα ἰῃδῖ ϑγδβίθημ---339, τὴ. 
βου Ὑμοδηῖ. τεαα “ἸΔΓΟἢ.---848,.4, τεαὰ δείκνυ:---8.48, }. 80, τεαὰ 
φγυϊαγυηῖ---8.47,.1., 4, τεαα ΑΒτίο01---ἰἀ. δυἢ ἤη. αν δρυὰ ἱπρετὲ 
δἰ ῃ)---850, 1. 7, αἰέετ δἴοι εβ αἀὐά δηά.---ἰά. 1. 15, γοα ᾿ΠΙΕΓΡΥοῖο 5 
- 350, δὰὺὉ τηρᾶ. γεαά Θεοοστύγηει---551, 1, 15, τεα προσεπινοῦντας 
-- 358, βυὺ πη. γεαὰ εὑσύνθετος---)64, ἴῃ. τεαά ΤΙγρῆο---866, τηϊὰ 
ον αυΐα γεαα ᾳυε---868, ]. 4, σαποεὶ οἵ---388, 1]. 8], τεαά ἴδ ἀγοΐθ- 
ἴγρμο--58Δ4, κιὺ ἤῃ. αὐεν τωθϑῃβ αὐα 1]]---3888, ἤη. σαποοὶ Ἡἢϊοἢ.--- 
389, 1]. 6, τεαὰ Ὀοδδῖοδῖ----396, δῦ βη. εαποεὶ ἢιἷ8---.40δ, 1. 925, τεαα 
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Τερδγῶθ---407, 1. 14. τεαὰ ἀ1811.}}8---412, 1. 86, ζογ τη͵ῖ8 τεαά {Π6---- 
497, υὐἱὰ, τεαά Ἰγῦ μι) δηὰ πϑιι---ἰά. διιῦ δη. ον 1 {||6 σεαά [{{6 γα] ---- 
448, δυὺ ἤη. τεαὰ τεθάφθαι----429, δὰ τπηοὰ. τεαα κότος Δῃηὰ πικροὶ, 
δηὰ αἷδο διαφέρων δῃὰ ΠῚ γ0---429, ἤη. ἰογ ἀῃὰ δηδνείβ γεαὼ δΔη- 
ΒΌγΘΡΙΏρ;---488, δῦ. θη. τεαὰ Ἴὥ---484, βὺυὉ θη. )0γ τπογεΐγοτῃ γεαὰ 
(Πογοΐογο---444, τηϊά, Κ0γ αθξεοίίΐηρ τεαά εἰεοι,ηρ-.--447, τηϊά. γεαά 
δημοσίᾳ--οἰὰ. ἔπ. Κ᾽ υδε8 τεαὰ ἰϑ ιι86ἀ---449, 1. 16, αὔίεν Ὀεΐοτε ρίασε 
8 Ρεγίοὐ---468, δῦ ἤη. γεαὰ τεΐετο---468, 1. 29, αἴίοεν ρυἱῖ τεαά ουΐ 
-471, Βη. γεαὰ Ἐς651}---478, δυὺ δη, εοἱρηἰβοδιίίοη, δῆ Ο]089 Ῥῃὶ- 
Ιοχϑῃ.---480, δῦ. ἤη. [07 οαβιδὶ γεαὰ οαυ8α]---484, 1. 29, γεαά ἴο ὃ6 
(δεκηον)εάρεά ἴο ὃὑ6) ὑγ---484, τη. γεαά 15"Δ1.---485, 1]. 6, [907 δουμ- 
Ῥδγοβ γεαά σοι ὈΪη68---489, 1. 9. τϑαά ᾿)»ῸΜΠ---ἰα, ἢ, γεαά κατενοίησε 
δηΐ 5593)---498, ]. 41, οαποεῖ τΠαΐ---50]1, 1. 17,. ον {Π1|8 γεαα (ἢδῃ1-- 
δ05, 1]. 14, αἴίεν ἀρροβίία ααἀά δηἀ---507, ]. 14, τραὰ ἀποκοπῆναι---- 
516, ]. 7, ζον Ὀδδῖ τεαά ὑδί(εγ---517, 8. ἢ. αὔίενγ δηὰ αὐὰ νγεγο--- 538, 
]. δ, τεαὰ Ὁν ποηκ---ὅ838, 1. 6, τεσ 5 δηὰ 1»---ἰά, τη. γεαὰ ἐμπο- 
ρεύεται---589, τ. τεαά συξῇν---5840, ]. 9, τεαιἱ συμφύτοι---548, 5. τη. 
οαποεῖ Ὠοῖ---ὅ59, 1. 9, τεαὰ σοηουρίδοεηῖίΑ---560, ]. 8, τεαά ροειϊοὶ---- 
566, ἢ, τεαὰ δῃα αἶδο ἴΠ0866 ψῇῃο---ὅ78, 1. 6, ῸΓ αὐτὸ τεαά ἀπὸ---588, 
Ἰ. 4, εαποεὶ αι ά---591, ἔ. τεαὰ πυϊυᾳυε---δ92, σαμοεὶ ἐλ εἰορ αἴ εν 
τοῖς---594, 1. 7, γεαὰ ὑπερβολῶς---Θ08, 8. τ. γορα ἀνήρηται---6 82, τη. 
ον οἴ τεᾳὰ ἴοτ---648, ἔ. [0Υ με τεαα μὴ---668, 8. ἢ. αὐέοτ γεῖ ααἀὰ δἴποα 
.--ΟἿῚ, ἢ. ζον αἷδο τοαὰ 4188 '---67 ὁ, 8. τῇ. γτεαὰ ΠΗ. Π---605, 1. δ, 
αἴον. Ν᾽ ιογΌας ρίαοα α ρετὶοά“---70], 1]. 14, οαποοὶ (ἢ 2ἀ---714, τὴ. 
γεαὰ δοοερίδηοο---ἰὰ, αὐεν ἐπὶ αὐὰ (Κορρε)---716, τῇ. αὔέεγ ἐνεὴ ααὰ 
{Π66---7}7, ἢ, τεαὰ ἀντιτνπίον-.--7 28, 8. ἔ. τεαά ἴοτὈΟΓΏ6---748, τη. 
εαποεὶ ἰϊ---746, 1. 9, ον ἴον γεαὰ ἔγοτα υβεποῦ---746, τη. ἔογ ἐνθεσθαι 
τεαὰ τίθεσθαι, απα [οΥ ταττόμενον τεαὰ ταχθὲν. 

νο,, ΥἹ. 

Ῥλοκ 18, [ον ὀχοίεσὶς γϑαά εθοϊογίο-- 2, ἤη. γραὰ ἿΡ δηὰ ΠῚΡ--- 
28, ἢ. [ον βαϊδῦ]6 τεαά 88.180 16---46, ᾿ἰὴ6 8, γεαά εὐρέθην----97, 1]. 4, 
γεαὰ Ὑγ,9---80, 8. ἢι ἴον οὗ τεαὰ ἱ. 6.---81,1. 6, ὕἷοτ 76βῖ τραὰ ρἰει---ἰὰ. 
8, ἢ, τεαα καθελεῖν---ϑ2, 1. 14, τεαά Π---88, τὴ. τεαὰά 9}---89, 8. ἢ, [τ 
διεδίηθββ σεαά ροοάῃηεθβ---45,]. 8, [ογ εἰ τεαὰ αἴ---ἰἀ. τ. ξογ βδοηδῖο 
γοαά δαπαίο---46, τὴ. ἴον γέγει τεαά λέγει----588, τὴ. τεαὰ στέλεχος-“- 
58, τ. τεαα ἐφείσατο---64,]. 11, τοαὰ οὐαὶ---87, 1. 5, [θτ᾽ ΟΠαΡΙΟΓ 
τεαα Ἐρ]8116---107, 8. ἔ. τεαα ἈᾺ}.---1 17, 8. ἢ, τεαὰ ἐμπορίον»----141, Ε, 
τ Ἠονγαίίδη τϑαα Νὶγρΐδη, απα ἰρΏΔΓΑ---1 28, ἐὸν [Δς]]ὸ γεαΐ ἔδοὶ!θ 
196, 8. ἤ, εαποεὶ 8081]γ---1 27, τη. τα προν---Ἰ82, τη. ἔοτ Ἰαῖον τεαά 
[,Δἴ1Π---185, 8. ἴ. τεαὰ προὔργου---ἰ86, τη. τοεαὰ ὃὍ9 ὩΒ82---ἰά. τεαὰ 
αἰνίηἰτυ8---1 4], 1, 14, τεαὰ ὉΒΌΌ--ο145, 1]. 6, ἔοτ με τοαὰ μὴ---149, ἢ. 

εαποοὶ [ἢ 6--151,.}. 6. τεαά κλέψεις---165, 5. ἢ, αἴξεΥ τηθαῖβ αὐπ οὗ ἴΠ6 
Μοκαὶς [,Ανν--- 177, η1. τεαά εὔθυνο-ς---178, 1. 4, τοεαὰ δηϊδῃδοῖας9--- 
183, 8. πη. γεαα Δαναηςθά“---186, χη. αὐἴίεγ ἴῖ αἀὐὰ ποῖί---187, 1.1, τοαὰ 
")8}Ὁ -- 1899, 8. ἢ, τοαὰ δυνάμενος----190, ἔ. τεαὰ 'Ἐπιποθίαν---208, ἢ. 
τεαΐ ΒυΡΕΆΒΤΙΤΙΟΝ--Φ}ρΠ., 5. τεαὰ πληρώματι---Φ}18, τη. τεαὰ τϑῦν--- 
4106, 1.11, τεαα Δ Ἴ71---286, ἢ. τοαὰ ᾿Απεκδεχ---257, τη. τοαά Την} απὰ 
ἀνευθύνουε---2358, ]. 6. τεαά Ὸ}Ἀ2---240, 8. ἢ. τεαὰ μαθητὴς---244, 1, 
10, χεαά ἀσπάδομαι---246, 1, ὅ, τεαὰ Ῥ».71---447, 1, 4. τεαά προσηγο- 
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ρίας---248, τω. τεαὰ σόφίαν---281, ἴῃ. τεαά ".2Ρ---ἰὰ, [Ὡ, Ἴ"π---4295, [. 
τοαὰ ἐνθυμούμενος---499, τὰ. ξογτ ϑαιηθοὶ γεαὰ ϑῃδιητηδὶ-- 802, τὰ. 
τεαὰ ἡμῶν----804, τη. [0τ ἀνοϊά γοαά αννατὰ, απ ὉΡΌῦ---317, 8. τὴ. [07 
ἔνετε τοραά ἔχετε---818,]. 13, ῥοτ 1}}] οἱοί θα γσϑαά Ὁποϊοῖ 6α---897, 
1, 8, τεαα ρτοβοϊβεϊ---829, 707 {6} γαα ἰϊ6---58δ, ἢ, τεα( κατεργα- 
σώμενον---589, 1.1}, οαποοί Ἰαῖ6---840, ἢ, τ. δυρρ;εθί8---84], 8. ἢ. ΚὉΥ 
ὨϑίίΟΩ γ. ποίίοη--- 3.492, 8. ἢ, ἔοτ οὖν. ἴο---3848, ἴῃ. σ. ΡΙαῖο 'ῃ Τῃβϑρῖοῖ β 
---857, 8. τὰ. στ. ροηϊτυν---858, 1. 9, τ. ἄξιον---8365, ξ, αἴετ αἰσθησιν 
ααἀὰ οὐδὲ ὄρεξιν ἐνδίδωσι---866, 8. ἔ. [07 τροφᾷ τ. τρυφᾷ---868, ].}1, 
γ. συμφῦναι---ἰᾷ. ἢ. αἴίοετ δἰποοῖῃ αὐά δραϊηρί---37Ω, 5. ἢ, [07 1] υϑιγαία 
γ. Ἰ]υδίτῖα---976, ἴῃ. τοδα 2 -- 879, 1. 17, αὔίον ἴθ ἴῃς ααἀὰ ϑδηγ6 
-- 398, ἢ. τ νεῖ 6 Ὁ-4}]8, ἢ ον ὨγοΙα τ. τηοτὸ---41δ, 1, 6, γ- ἀσωτίαν 
---Ο:ᾶ. 11], οαποοί Ὁγ---417, ἔ. ροὶπέ Θυχὶ ὑχόγοπι, αυδηλ ἰδὶ τηϊβευίδιη 
ψἹαἱ  παιὶ Ε}ϊ1 - 8118 οὐγα---468, ἢ, τ, ἐλάμβανεν απὰ ἤννστρον---4δ9, 
χη. τ. διετάξετο---46], 8. ἔ, τ. κανχῶμαι--ἰὰ. 8. τὴ. αἴίον ἐὰν αἀὐὰ μὴ 
-- 480, τ. πνευματικῇ---486, 8. ἢ. [ογΥ δι᾿ τ. οἱ--τ-491, 1. 1ὅ, τ. ὀλοθρευ- 
τοῦ---804, πὶ. τ. ὨδδῖΏΘΠ8---δ12, γ. δὲ, απὰ α ἰδέεϊο βιγεδϑτ οη ὑψηλὴν 
- 525, ὦ, ἴογ τὲ στ. ἰβ, απὰ ου ΌὉΥ τ. ἴ--δῷ6, 1. 12, ὸτ εἷῖ ν᾿ υἱ-, 
539, ἢ. ἔν δειπνεῖν τ. δεῖ πονεῖν---884., τη. τ. Ὠυγγὶοα αὐναγ.----560, 1. 
16, γον Ἰαοῖ τ. ραβί---567, 707 αὔονε δαορίθα ν᾿ )8ῖ Ἰαϊὰ ἀοινη---574, 
ἔ. τ. σήπεται---5876, 8. ἴ. τ. λεχθῆναι---596, ἢ. τ. ἸεἴΔ---605, τὴ. ῶγ 
1Π6 γ. 80Π16---6] ὦ, τὴ. Υ. κρουστικὰ---614, 1.11, τ. αὐληταὶ απὰ ἀδια- 
»όητα---6 24, τὰ. Υγ. δου :λοδοοης6---627, Π.. γ. οὗ---645, γν, ἔξω λόγο»--- 
6δΦ, 8. τη. τ. κοσμίως----686, 1. δ, τ. ἐν ΟΥ̓ περὶ---667, τὰ. [οτ 4, 23. τ. 
1,21--664, 1]. 11, γν. ἔκτρωσις---ἰὰ, 1.18, ἤοτ 8υἱῖ γ. ἔτυ---Ο65, 1]. 8, 
γ΄. ΤΕ ΚΙ Πρ;---ΟΟ6, 8. Ὧϊ. τ. ρΓοϊδῃα---687, 1. 9, τ. κενήμασι---695, τη, 
γ. εὐεξαπάτητα---701, [07 ΌΥ τ. 88---709, 8. ἧ. τ. ὨΔΌΪ υγ]--7 1, 6. τὴ. 
γ. ἔστι---720, τὴ. αἴΟΥ Ἔβρθεΐδ!ν αὐὰ αἴ---720, ἢ, τ. πλείονα ἔκπληξιν. 
721, τω. τ. αὐτῇ--ἰὰ. ἢ ΚῸΥ ΔΥΘ Υ. 6 --τ7ῷδ, τὰ. στ. ϑ3--- 729, τὴ. 
γ. χάρις--«“754, ἴῃ. τ. ἀναπαυθῆναι. ' 

νοι. ΥἹΙ. 

Ῥλοξ ὅῷ, ἔ, τοαὰ σοφιστεύειν---587, τ. κακυνεῖν---6], 8. ἔ, τ, ὑπηρε- 
τήσασθαι---75, τὴ. ἔογ [τίδπεν 7. ξΟΓΠ18]---82, ᾿ς 7, τ. ἐλεεῖσθαι--- 
87, ἔ. αἴεν ἀϊδραῖοιι ααά ἰϊ---98, 5, ἢ. σαποεὶ δ. απα γ΄. ἀϑοηϊδί8---- 
109, τη. Τ. ἢοϊ---108,.1. 4. ξογ ῸΣ τ. ἴη--- 25, 1. ῸΤ ννὰβ Τὶ "γε γ6- 
196, γ. ΝΕοογοι---180, ἔ, τ. ἀπόνδαυσθε--1 46, π). Υ. Χ--“158, ἴῃ. δον 
{μεθ 6 Γ. [86 76-- 168, 0; [818 τ. ἢ8--.-167, 8. ἢ, γ. βουκόλοις ἀπά συγ- 
κατάθεσι----160, ἔ, γ, ἰΔ|Κ6η.--177, 8. ἢ, γ. ἔσωθεν ---178, 8. ἴῃ. Υ. 
ἐχάρῃμε»---190,}. 11, τ. αἰοοία---401, 5. ἢ, γ. δὸ απὰ 6χ.---91Ω, 5, ἢ 
τ. πεμφθέντε:---216, ἴῃ. τ. ἐλεγχθῇ---241, 8. τη. αὔέεν 810} αἀὐὰ δυηΐ 
-- 245, τ. 707 Τεδα ν στ. ΓΕΔΩΥ ---250, 1]. 11. τ. προσέχειν---5 2, τυ. 
τ οοππεοχίοῃ στ. ἰμβουρῃ---968, ]. 17, τ. ρεσβϑθουτ0}5---Φ 72, 5. ἢ, τ. 
οἶδιι86----280, 5. πλ. γ, ν6] 1---281], 8. τ. (07 ἰτηϊϊαΐοι Ὁγ γτ' ἰτηϊϊαιοα 
ἴπτουλ---282, 8. ἔ, γσ. δχροβί(οη9-- 88, 1. 18, οαποοὶ οΈ---2ῶ87, μ]δος 
Ἴ22 αὔίον ἘΞΡ, απά τ. 771---804, 1. 6, τ. πΊρ---809, 8. τὴ, ον (Βἷδ στ. ἐΠοῪ 
---320, 5. τ2. τ. 39}}} Ἐ3}}»---841, Ὁ. 10, τ. Γεσορη ἶθε--- 848, [07 ἔογῃ}5 
τ, οἴ 9---858, 5. ἴὩ. γ΄ "}Π--3960, ἢ, στ. ΠΡ) δπὰ 1}0}---969, 1]. 4, τ᾽. 
ἅἄλλο---368, 8. ἢ. οαποεὶ αἸννΑγ8---865, πι. ΥΤ- δικαιωθήσεται--«“368, 1. 
10, τ. γνώμης“-ἸᾺ, 5. ἰη. οσποεὶ ἰ5---3974, τη. αὔίεν μα γ τὸ οὗ; αὐώ πο 
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---577, 8. τὰ. οαποοὶ 0η---394,]. 1, τ. Πδηγοῖγ---386, 1. 4, τ. ϑϑοι)-- 
896, 8. Ιω. γ. ῥνθμίϑω»---406, ἴῃ. τ. ριρααρορίοδ)---416, 8. ἔ. τ. δὺ- 
κεμάϊ, απὰ οαποεὶ εἰ---419, 1, 4, τεαὰ ἐνιαύτονι--424, 1. 8, ἴυτ 
1δηλ τ. πι6---ἰά, τη. οαποεί το---439, ἰη. τ. 13-- 440, 1]. 16, γον ἰἔ ν᾿ οἵ 
---Ο ἶ. 1.19, αἴεν δεῆδε αὐά οἵ----487, ]. 9, τ. ἔπειπερ---494,}. 8, τ. ρδΓ- 
(ἰο16--.498, 5, ἤ. ἔογ Εοταρ. τ. Ετγδρτη.-- 51}, τὰ. γ᾿ 712-515, τὰ, γ. 
ἘΦΌ )Π--Ὁ17, οΥ͂. Ἵ.5-.--ὅ923, ἔ. Υ. τῷ ἐπ--νῳ δ80, Ἰ. 9, ῦε κριτῇ“--- 

544, 8. τα. τ. ἰράΐρσησ νἱγιη)---δ46, π|. τ. ἐνδιαθέτως απὰ χρηστότητι 
--- 558, 1. δ, τ. Ἀγγργυ-ἰα. αἰὲν δπὰ αὐὰ εἴ---δ59, 1. 10, τ. εἰ δ ΟΥ 
--π66, 1. γ᾽. μερέδι---570, ἴῃ. αἴέεν Ὀεῖτεν αὐὰ 8---ἰά. τῷ. τ. [χῃδὶ. δα. 
--574, ἴ, τ. ἐκκακεῖν---δ78, τι. τ. Θεοφόροε ;----δ1 Ὁ, ἰη. ξογ' ἰδεῖν τ. 
Ἰᾳχ6]γ.---ὅ88, τῇ. γν. ἰδ (6.---ἰα, τ). τ. ἪΤΙ Ἴ,1-. 685, 8. τ. γ. πάσηε--- 
586, οαπεεῖ ὁη απὰ ἀνέχεσθε, αε αἰεο ἀπέχεσθε---594, τη. ῥογ (δῖ γ. 
ιονν---896, 9. ἴ, τ. ἀπέσταλκε--ο596, ἢ. τ. οοπιροίὶῖ---606, τ. τ. ἀχλὺν 
--- ἰΉ, 6. ἔ τ. Αὐγεα--Ο͵5, ἢ, ξοτ 86 τ. [Πογ, ακπὰ σαποδὶ ζογιηοῖ---616, 
8. ὯΩ. [07 ὙΡΙΙ το Δ2.71--617,. τ. ἐργάξευ, κλόπιμων, απὰ σκνβάλισμα 
--618, 6. ἔ, τ. ὃ5 απὰ ἥτιε---6090, 1, 9, ον ἰῃωδ τ. οἰ αγινίθ---ἰα. τὰ. 
ν ἐνπηται τ. ἐντεύξηται--οἰά. 8. τὴ. ζ0Γ ἄνεῖϑθ ἴο σ᾿ δἰ βί ηρ".- -643, 1], 
11,τ. Π2-644,]. 8, 30 ἔδὶϑε γ᾿ 0680---6924, ]. 12, τ. ᾿ἸηΓΘρρογδησα, 
σπά αῇεν ἰΠἸοἰς αἀἀ ρκταιϊβοδιίοη---6 25, 1. 11, οαποοὶ {Π6---ΘΦ 6, τη. 
7. Ὠοποδίαδϑ--- 628, 1]. 4, [07 Ὑογὰ γ. νου] ά---629, 1, 18, τ, ἀπαγᾷ---680, 
8. τὴ. αἴ δΥ τωδηηενρ ααα ἱτῃρεΓίοα---688, 6. ἢ 30γ 119 γ. αἱ---640, 5. ζ. 
»οὶμὲ ψαλμοῖς, ὑμνοῖς, απὰ ᾧδαῖ:---641, 1, 8, αἴξεγ ραγίβ αἀά νἱι}--- 
ἰά. [ον ἴι τ. [Ὠδιη---ἰα. 8. πὰ. τ. ὈΟ(ἢ ἴῃ τνοχὰθ δηὰ τηιιεἰο---647, 1, 4, 
τ. ἀνδρ' ---ἰὰ, τὰ. ον δὶγ στ. ϑες, απὰ οαποεὶ οἵ---660, ἔ. τ. ΡΣ ἀπά 
ξ910---660, ]. 8, τ. ἽΟ1.--661, ἡ. τ. 15Ὁ--ἰα. ὁ. ἢ, τ᾿ ἀνθρωπάρεσκον 
--«Ο68, ἢ τ. πάλην οὖσαν---670---α. τῇ. [οΥ μαγίδ γ. εἰδοίε---673, ἢ, τ᾿ 
δραματικομαστὶξ---ἰα, 6. ζ, τ. ἐνδυσῴμενοι---688, ἴἡ. τ. προαγαγών--- 
686, 8. τω. ΤΣ. 9 ΠῚ --Ἅ697, 8. τη. ξογ οου!ά σ, νου ]ἀ---697, 6. τη. ΚὉΓ 
ἀπόδοσιν γ. ἐπίδοσι»---699, 8. ἰη. τ. δωήν--700, 1, 20, εαποεί ἴνο--- 
708, τ. Ὠοΐ ΟΠ]γ.--712, 1. 6, ἴον [Ὠεἱγ τσ. ἢΐ9----] ἃ. τι. ΚὉΓ δηαίοἢ τ. 86126--- 
7185, 8. ἢ, τ. π]- 792, 6. τὴ. αἴεν ἴτομι αἀά Δηἀ---788, αὐίοεν στο 
οὐἱά ᾿ἱρ.---ἰά. τη. τ. παραβουλεύσαμενοε---784, 1. 18, τ. ἐξ ἀνθρώπων 
---͵Ἴ86, ἰδ. [γ᾽ διιοείδῃ σ᾿ Ὀ6 ϑῃογίεγ.--οἰά. τῇ, [0γΥ υῃμδουβὰ τσ, υἢ- 
ἔουμπάοέ---788. 1. 9, τ. κατατομὴ»---39, 1. 8, τ. πεποιθότει---74], 8. 
ἰῃ. [ον τῷ τ. τῇ. -οἰά, τὰ. Κοὸ7Υ δρίίδηϊξ τ. διιϊϑεηί--761, 1. 9, τ. ἀπάσας 
--755, 7, αἴϊεν δρὰ αἰἰά Ὠοϊάΐηρ Φυῖ, απὰ αἴεγ ἕο! ]ονίηρ; αὐὐά 1ἴ--- 
757, ξον ὈΪΪ τ. ὈΪΔΟΚΙδδ6---760, τὴ. ροΐπέ γϑεϊβίἱπρ, {ἰλ6 γ 
δοῦν ν»}}}---ἰὰ, τη. τ. ἀποδεχόμεθα--οἰ(. 6. 12. Τ. νύησον---Ἴ 64, τὰ. τ΄ 
ἽΡ02---772, 8. τ. ΓΤ. χορτάξεσθαι, α αἰδο 773, 1. 1-.-778, 1. 3. τ. ἃ 
ΒΌΓΡΙι. 

γον. Υ̓Π. 

ῬλοΚΊ, ᾿ης 14, οαποε καὶ Μντιλήνῃ»-“10, Βη. οὼγ Μαοκηΐρῆϊι ν, 
ΟδηρὈ6}}--1}, ἢ γ. εἰκὼν---86, 1. 7, τ. γράμμα---42, 1]. 4, τ. ᾿ποθ- 
ἀεηε---43,1]. 1δὅ, το εἰδρῳῃδηιδεὶ γεϊρἰοηὶ--48, ἔς τ΄ τι 58, 2. τ. τὸν 
«---Ά64, 8. τῇ. στ. Σκύθη»---64, 1. 8, τ.8.8 ἴλι---ἰά. 8. 1. γ. 8δηἀ ἀεϑίγεβ-- 
66, δ. ἢ, τ. ἄλατι---67, 1. 14, [οΥ ΟΥ τ. δῃά---70, 8. ἔς σ᾿ ογδιίοῃ, σημώ 
ἀνισχόντα---7}, τη. τ. ἱποοῃεϊυδβῖνο---77, 1.11, 3,0γ ἂτὲ ἀσῃδ σ. νανε 
ὈεΘῺ--“14, ἢ). τ. εβδοῖϊοά---Θ1], 1. 18, τ. μαρτύρεσθαιΘ, ἔ, {0γ το- 



ΟΟΒΒΕΥΤΙΌΟΝΒ, ΧΙ͂Χ 

ρυζεοὰ τ. τοζυϊο---95, 1. ὅ. γ. δυνεπί..-97, τ). αἴον ταὶδοσ αἀὰ δεοῖη 
“-Ἰ04, 1. 4, ον ἰἴ εἰ η δε τσ. ογ ἱπαροτύ--“109, τη. τ. σκεῦοι---1 24, 
ἢ. [ον ταοεῖ τ. βοῃιε.-- 185, 8. ἢ, στ. }1.- 185,1, 8, ζὸγ Ὠθὰ τ. πανο--- 
141, ]. 4, αξίοεν ἰλο86 αὐά ογαϊηδιγ---144, 1}. 10, αἴετν ἰγγίῃρ; σαὰ ἰ[---- 
148, ἔ, ον ἰϑ τ. ν88---158, ἢ τ. καταξιωθῆναι---156, 6. τ᾿. τ, υἰϊοηο- 
168, 8. [Ὡ. ΚΤ. Ἰ2}4λ---179, 8. Τὰ. Το ἀπάτῃ-.-“198, 1.1, γὶ ἅτ Ὀσί--- 
404, 64. τη. τ. Π01.---206, !. 18, αἴεν ποῖος αὐά τνιοὸοι]!ά---907, 8. πὰ. 
7},ον οἵ ἴδιο ϑϑῆϑε σ᾿. δῃμὰ ἴδ 5δ626---Φ9206, ). 9, [τ φγοαϊοροκί(ου ν. ὑτὸ- 
αἰϊςιϊοιΣ--- 418, τῷ. [07 ΔΙῸ σ΄. γγόσθ, απ Ὀ]6β6: ηρ8-..9116, }. 19, τι ἴδ.5 
οἴδογεά, ακά {πδὶ ρεγβοῶβ οὗ δ γ--.-ἰῶὶ, ]. 14, τσ. πῷ»---ἰὰ. 8. ὦ. νυ, οἷῃ.- 
οἰμβηΐ--ἰά. ἢ γον Ὀἰπαϊηρ τ. Ὀγαἰα!ηρ--- 223, [Υ Ἰεαὰ τ. πϑηἀ---499, 1]. 
18, [οτ όννονοῦ σ᾿. {πεγεΐοσο-- "0281, 6. ἔ ν᾿. ἐμπληκτῶ:.--ἰα, 5. τὰ. 707 
Βυΐϊν οἵ ν», εποϊατοά ἴο---ἰὰ. 6. ἴ. γ, δ} Ἰ]αγίδιω.-- 95.232, 8. ὅτ. σ. ᾿18- 
Τδθ ον.--ἰὰ.]. 15, (9 [Ποτείοιε τ. ἴοσ---284, τ. σ. οὈἠθοίοῦβ--- ἢ... 9, 
τ. νεοκατήχητοι---Ὧ38, ἴ. οαποοί τοῦ---)46,}. 11, Τ᾿ ΠΊΟΡΘ ΒρΡΥΕΘΔΌΪ6--- 
447, τὴ: 7. ἀπόλαυσιν---949, 1. 4. τ, παραιτ. απά ἀποστρέφεσθαι--- 
1ά. πὶ. ἑαποεῖ Α, απὰ [ον τῇδε τ. τῷδε--“ἰὰ, 6. ἔ. τ. πλησιάθον---254, 
8. τῇ. [07 ΠΟ.) ΟΪ ἢ γ᾿ εη͵]οϊηδ---ἰα. 8. ἔ, τ. ἀνάγκῃ---9.57,}. 12, τ. νεωτέ- 
ρους---62, ἔ, ροὶπί Ἰ)δδοομῶθβδβεβ. Βυῖ--«468, ]. 16, αἴεν ΒΕ! 68- 
ΠΟΥ ααα δἀάῃοε69---470, ]. 18, τ. προσωποληψίας---9)7, ἔ. τ. λογαρίων 
“““276, τὰ. 7οτ᾽ μὲν τ. μὴ---5.81, 1. 6, οαποεὶ 15 φεΥδιἢ---9289, 8, ἢ. τ. 
δοιοηθ---ἰἃ, ἢ, τ. δι γῖνο (ὁ ἴ8γ.-- 986, 5. ἔ. τ. ἔχων»----4288, ἢ, τ. ἑαντοῖς 
804, 1. 8, τ. ἀγῶνα---809, ἢ). ζογ ἴ!6 βαπη6 συ. Η6---8}11, 1. δ, αἴεν 
Εἰνίηρίοη ααά ἴο ννλίοῦ, απὸ ἔθ 7 οἡ, ψ Ὠίοἢ τ. ρροϊηϊε6---8 18, τὰ. τ. 
πεαυϊδυηῖ ---8.17, 8. πὴ. ΤΥ. ἴο ἀνγϑίκθῶ ἔγου ἀδερ βθερ---820,.1, τ. Φὺ- 
68] ἀπ οτβοα. ΝδῪ Τῆυογα.---ἰα, 1. ὅ, οαποεὶ (1 του ]ὰ τι. ἀνιάρα) 
--891, ἢ. γ. ὀμολογοῦσιν---ϑ2 2, 8. ἔ. τ. σοορεΓῖϊ---823, 1]. 4, τ. προσ- 
«οιουμένων»---896, Ἰ. 7, τ. ΡΙοῖίι. ἀπά ἐξηπάτων---898, ἔ, τ. ἄῤτιος--- 
833], 5. (. το οἵ (Βεθθ διὰ οἱ μου. - 93, 1. 8, το κγηστιῶσας απῷὦ παρα- 
μυθήσασθαι---ἰα, 5. τὰ. οαποεί αἱ ᾿οαδί, απαά ὕοτ δὴ ᾿ΠΠπδίτἱουδ τ. ἃ 
δι κί ρ᾽---8380, }. 7, τ. ογεδίυγεβ-- -8587, ἢ. σ. Ὁ. Τηδί---888, 7, ὸὼγ οσ 
γ, 08---946, 6. ἤ. ἔας Ὀγ Κ᾽. δι ---ϑδὶ], 8. πη. τ. ἀεὶ ψεῦσταει---ἰά. τ. ληΐσ- 
ται απά Βαυοτ, απα ΓὉ7 βνὴϊ τ. δυσὶ ϊ--89586, 8. ἢ. τ. σεβάσμια---δῦ9, δ. 
τη. τ. Μεηοοἢ.---ἰὰ. 8. ἔ, ροὶπὶ παλινστομεῖς αὖ ;---368, τὴ. τ. Ὀυΐ, ἴῃ 
ΒΟΙΓΩΒ ΙΘΔΒΙΓΟ ἔγοοι (8 ῬΟΥ͂Σ, ὈΥ δι ργίγίηρ;, δις.---ΟλίΔ, ἢ, τ. περιού- 
σιος---867, 8. Ὠ1. ο0Ὑ Ὦδγνα τ. αν! ηρ--ἰα, ἔ. οαποεὶ ἀ0η6---369, 1]. δ. 
τ. 65]}1ηρ5---979,, ἸῺ. τ. Οὔδεγνεβ---588, 1. 4, εαποοὶ ρΡΔΥΘΠ ἢ 6818---ἰ ἃ, 8. 
ἔ. [οτ΄ οὴδ τ. ορἰῃίϊοη---384, τὴ. ἴ0Γ τοῦ γι τὸ---ϑ88, τη. τ. εἰσαγόντος 
-- 389, πηι. αὔέεν βυθ]εοὶ αὐ ἩΒδίμεΓ---408, τὰ. στ. [ὑγη9---406,]. 9, 
γ. 81} (6 Ὀεδῖ---ἰά. 8. τὰ. 707 οχἴθγηδὶ σὶ δἴθγῃδ)---406, }. 6, ᾽ν. 
ατεοΐβῃ)---407, 1. 1, Το πη866---4] 4, τὴ. Υ. Ἰῶ2 0 7)---415, ἢ, τ. ἱπάϊρηδης 
---419, 8. ἢ, [ον οὖν. Ὀγ---428, 8. τη. 7. ξε]Ἰοἰϊαθ εαἰογδ---426, }. 27, ν᾽. 
(ΠΥ ν0}}} αἰ(δ] η----427, 1. 2, τ. οουο!θ6α---ἰὰ. 1. 6, γ. ἐμπέσῃ--ἰὰ.}.16, 
τ. νεβίγτη---ἰα. 8. Ὡ). ΓΤ. ἐνεργήε---ἰά. 8. ἢ, τ. ἀνδρὶ ἀπά δυνάμεωε---- 
448, [ογ ϑ8ηο 1 βοδίϊ ἢ Τ. 88οῦὶ ῇο6---431, 8. ἢ. τ. Ῥυϊεβι ῃοοάϑ---458, 
ΤΩ. Τ. περίκειμαι---48δ, ἔ, τ. Φοῦ. 85, 12, δηαὰ 59"»»1---438, 85. ἢ τ. 
ἴδοι γ5--- 444, ). 9. τ. γα Ὑ1}} ργοοεο4---446, 1. 7, τ. Ὁ82---448, ]. 6, 
το Ὁ π|π---458, τη. τ. ἥδη ἔχομε»---ἰα. τῇ, ΤΥ. πρόδρομοε---469, 5, ἔ, τ. 
ὥρισθη---4695, 1. 4, [ογ ἰῇ τ. οἢ---467, 1. 9, τ. ἐχέγγνοει---481, 1. 8, τ. 
ἀποκέκρνφθαι--488, 1, 81, τ. ἀ556Γ(5--1ἀ, τὴ. τ᾿ Ἰηου6---48ὅ, 1. 8, τ΄ 



ΧΧ ΟΟΒΕΆΕΟΤΙΟΝΒ. 

τελειῶσαι--«Ἰα. 6. ἢ, 3)ὁΥ σοπεῖδβι σ. βυθεἰδῖ---488, ]. 16, γ-. δοίγι δ ιιπι-- 
490, |. 14, τ, Βαγηδῦ. Ἐρίἰδβί.---ὅ06, 1. 14. τ. ἐπιλέγει--5809, 8. ἔ, τ. 
οη6---δ 1}, ἢ, τ. ἐκδοχὴ---δ12, ]. 4, ον 80 τ. 88---ὅ 19, 1, 19, ὅοτ (Βεῆ στ. 
τϊηρ5---ὅ98, ]. 10, τ. ἴο ὃς 80---ὅ49, γ. αἱματεκχνσία:ς---δ2, ἴ. τ. 
᾿ϑϑω.--δ58, ἔ. ν΄ κρείττονα---589, τη. τ. ἐκάθαρε---560, 1. 45, οαποεί 
δηἀ---564, τη. Τ. ἔστω δηἀ---566. ]. 29, τ. τηϊϊοὰ τὐἱ ἢ --578, 1Π. ζ0Γ 
τοοδρίιτυἱδιίοη τ. σορληηοιηογδίίοι ---607, ]. 15, τ. κινεῖται--«616, Ὠ. 
τ, δαπανᾷν»---ἰὰ. 8. Ε, οαποοὶ ἴνο---667, 1]. 11. τ. Ροεῖ απά πένητα--- 
629, ]. 12, ν. ϑῷ λ---685, τ. Κογ Ὠοιιδα σ᾿ 800}}-- "688, |. 12, τ. παρε- 
πιδήμοι---64], ἔοΥ δυρρογίοα γ΄. σἴδοσβ- δῷ, 6. ὦ, δον ἰΐ τσ. {[Πετὰ--- 
68, [ον ΝΑ]. στ. Ν]ϊ.---691, 1. 28, δον ἔγρ!ἀ]γ σ. Ὀγεβγ---696, 1. 22, [ον 
δηά γσ, Ὀυὺ---704, }, 16, γ. ἀδγ-δίαν.---710, 4, γ. ταρταρώσας, ὨυΣ]ηρ; 
--7ῖ0, ἢ τ. [ζβηερ---71 2, 1. 9, τ. αὐθαδεῖε----7 22, τὴ. τ. ἐμπαῖκταε--- 
748,1. 422, ξογ ἰπῖο σ. δοοοσγαΐηρ; ἴ0---744, πι. τ. ἴδ: ἐχοεβϑῖνθ----746, 
Τὰ. Τ᾿ ὈΞΙῸΤΊ ΠΡἽΠ2---751, 1. 14. γεαὰ αυοὰ δἰἰΐηεὶ 26---758, 707 
Ποοῖοτε σ᾿ θοοεῖεο---766, ἢ, τ. τηαρΐθ, ροϊεηίυ.9---767, 8. ἔ. τ. δρθαὶς 
οἵ---789, ἢ, τ. ΕἙλληνικὸν---808, 8. ἢ, ζὸγ εἰπρίε 7. δ'η ἢ1}---804, 1]. Ὧ0, 
τ. ἴο ἀδηοίε---811, 1. 10, ον ἱπίουργοῖβ σ᾿ Ἰηςογηἶ8---81 9, τὰ. τ. (δεῖ 
ΟΥΡΊΏΔΙΠΥ σοηίογεοὰ ἴη---818, ἢ, τ. σώδετε. ᾿ 

ΑὈΝΕΕΒΤΙΒΘΕΜΈΝΤ. 

ΤῈ Αὐἴδποῖ ἀνα} }8 ἢ 661 οὗὨ [ἢ;}8α ορροτγί τη! γ ἰο ἱηίογω, 8 

Τοδθ (Πδῖ, ΘΟ ΟΓΩΔΔΌΙ τ ἷ8 ῥγοσἶϑα ἰῃ {16 Ῥγεΐδεθ, ἢ6 ἢδ9 

ἀγανῃ ἘΡ ἃ οορίουβ Αρρεοπαϊχ (ἴο 6 δουπὰ νὶῖἢ} Ὑ0]. 1.) οὗ βυρ- 

ῬΙ ΠΟ ὨΓΔΙΥ τηδίζου οἡ ἴἰδί ρογίίοη οὗ {Π6 Οο8ρε] οὗ 5.. Μαίίπενν, 

ΜΠΙΟΝ οχίομαθ ἴο οἷ). ΧΙ]. ΤὨϊδ Ὑ}} Ὀ6 ΓαΔαῪ ἴον ἀεϊϊνειγ ννἱ] 

Ῥατὶ ". 



ΜΕ 

ΆΟΤΕ ΟΕ ΤῊΝ ΑΡΟΒΤΙ(Ε5. 

Διὸ καὶ ἐμαυτὸν μάλιστα εἰς ταύτην ἀναγκαίως καθῆκα τὴν πραγ" 
“μαατείαν, ὥστε ἐπισπάσασθαι τοῦς ἀγνοοῦντας, καὶ μὴ ἄφειναι 
τοσοῦτον λανθάνειν καὶ ἀποκρύπτεσθαι θησαυρόν' οὐδὲ γὰρ ἐλάττονα 
τῶν εὐαγγελίων ἡμᾶς ὠφελῆσαι δυνήσεται, τοσαύτης ἐμπέπλησται 
φιλοσοφίας καὶ δογμάτων ὀρθότητος, καὶ μάλιστα τῶν πνεύματος 
εἰρημένων. (ΟΒιγγβοβίοπι.) 

Ῥνεϊμιϊπανγῳ γϑηιανὶδ ὁπ ἐὴθ δίψίε 9 8. [μεΐο, ας ἐξ 
ὶς ζοιπά ἐπ ἐἠὲδ δοοῖς, οοἰϊεοέοα ἤροπι Κιϊποοῖ᾽ 6 Ῥγο- 
ἰεροπιθηα. 

Ας ἰο {18 8(γ}]6 οὗ 8ι. 1 Κα, 6 ἸΏΔΥ Οὔβοῖνθ, 
σοηογαΪγ, ἰῃδι 1Ὁ 18 ἔθ. πογα δοσοιμιηοάδίοα (ο {Π6 
ϑοπῖαβ οὗ (6 ατοοκ ἰδηρσυδᾶρὲ μη (Πδὲ οὗ [Π6 οἰἤδῦ 
βδογοά ψτιίογβ. ᾿ΓΠ18 Ἐνδηρο!ϑὺ 18. Θβρθοῖδ ιν βιι- 
ἀϊουβ οὗ Ὀγονν (866 18,1. 8644. 14, 10, 20. 16, 8. 
10, 4 ἃς 4, ὅς.), δηὰ οἴοη οὔἶῖβ ψῃδῦ ΤῊΔΥ ΘαβιΪγ Ὀ6 
ΒῸΡΡΙοα ἴγοπι {ἢ τϑϑί οἵ {ῃ6 παγγαίίοῃ, Ογ θβνθῇ οἵῇδγ 
Ραβϑβϑᾶϑθβ (866 8, 86. 10, 28. οοτηρατοά ψι ἢ 11, 12. 
11, 8. 1δ, ὅ ἃ 84., ἄς.); ποΐ υῃ ΓΘ ΘΏΓΥ Ρ48868 
ἴγοιῃ [6 ᾿ηαϊγοςΐ ἰο ἴῃ6 αἀἰταςοί [Όγηὶ οὗὁὨ δχργαβϑίοῃ 
(8εε 1, 4. Ἵ7, 8. 28, 22, 28. 25, 8, ἄς. ;) οἴξδῃ 80 
1.568 {πΠ6 τγοἰδίϊνα ργοποιι ἰπδί 1 ΔΏβνοΓΒ ἴο (ἢ6 
ς886 οὐ {π6 ρῥγϑοθαϊηρ ποι, δηὰ ῃοί ἴΠ6 νϑγὺ [0]- 
Ἰονίηρ (866 1,1. 8, 25. 9, 18. 17, 8. 20, 88, ἄο.): 
ἰγθαυ θη Υ δι ρίουβ ἴΠ6 ψοτὰ ὁμοθυμαδὸν (866 1, 14, 
ῷ, 1 ὃς 4. 4, 24. δ, 19. 7, 57. 8, 6, δις., δῃά (ἢ8 
ΝΟΥ πεοσκαρτερεῖν (Αςίϑ 1, 14. 2, 42 δι 40. 6, 4. 8, 
18, ἃς.). “πὸ ψνογάβ δη ΤΌγηλι}848 ρΘο. ατῦ ο Π[ιΚθ. 

γΟΙ. ΙΡ- Β 



4 ΑΟΥΒ ΟΕ ΤΉΕ ΑΡΟΒ5Τ[.Ε89 ΟΗΑΡ,. 1. 

ΔηΠ ψῃϊοἢ ΤΟΣ ἴῃ πὸ οΟἵἴδιογ ψυεῖου, ἃγ {πα [0]- 
Ἰονίησ : ἄνδρες κατ᾽ ἐξοχὴν τῆς πόλεως, 25, 48. ἀπε- 
λεγμὸς, 19, 27. ἀφελότης, 2, 46. ἐξαρτίϑειν, υβοὰ οὗ 
{1π|6, 21, ὅδ. ἐνωτίϑεσθαι, 2, 14. ἐπιβάλλειν τάς χεῖρας, 
ϑιιϑομΈῦο, Ἰὼ, 1. μοσχοποιεῖν, 7, 41. περιαστράπτειν, 
9, 8. προσοπωλήπτης, 10, 84. πρόσπεινος, 10, 10. χρό- 
γνοτριβεῖν (4 νο.}Ὁ νν ἢ 1οἢ] ΥΘΓΥῪ ΓΑΙΘΪΥῪ οὐσ 8), 20, 16. 
εὐδῖνες υἱποιμία, 2, 24. 
ΤῈ ψογάβ δηα ἔογηηἶαϑ ποΐ υδεαὰ Ὀγ (ἢ6 οἶπογ 

ΓΙΟΓΒ ΟΥἩἨ [ηΠ6 Νὸν Ταβίδιμηθδηί, ἅἃγὸ ἴῃ6 {ο]] ον ίηρ : 
ἀπέναντι, αἀυεγδια, 17. 7. ἀποφθέγγεσθαι, 2, 4 ὃς 14. 
10), 25. βίωσις, 90, 4.. διάλεκτος, 1, 190. 2, 6 ἃ 8. ΦῚ, 

40. 42, 2. 26, 14. δίαστρεφειν ἀπὸ, 18, 8. δωδεκάφυλον, 
20, 7. ἐκ τείνειν τὴν χεῖρα, ἃ ἨἩΘΌγαν ἐοΥπλυα, υ864 οὗ 
{ῃ6 Πεῖίγ, 4, 80. ἐπάναγκες, 15, 28. ἐπίνοια, 8, 2. 
καταγγελεὺς, 17, 18. λυμαίνεσθαι, 8, 8. μεταξὺ, ροδέ, 18, 
42. οἴκημα, σαγο6»", 12, 7. προσκλίνεσθαι, δ, 86. συνέ- 
πεσθαι, 920, 4. τανῦν, 4, 29. δ, 38. 17, 30, 90, 82. Φ7, 
22, τιθέναι παρὰ τοὺς πόδας, 4, 85. δ, 4. 7, 567. φάσις, 
91.381. δ66 ΜΙιςΒ86118 δριιὰ ΕἸΟΒΟΓη 5 [ηἰγοάἀιοίίοη. 

Το νοῦ 1 δα α ὀπτάνομεν. 

ΓΟΗΑΡ. 1. 

ΨΈΒΒΕ 1. τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιήσαμην π. π.--τ- ὧν 
ἤρξατο ὁ Ἶ. δΥ1 τ(ῃ6 (οπιπηοηίαγία ψ ϊοἢ Π6 ἐοσηγθα 
οὔ {πΠ6 9 υ]ηρ8, ἀοΙηρϑ, δηὰ ἔογίυηῃθϑ οὗ (ῃηγίϑι, (ἢ 6 
Ἐνδηροὶϑι ἢΔ8 σοηηθοίθα (ἢ]8 θοοῖ οἡ [Π6 “4εἐς οὔ 
ἐἠδ ““ροδίος5, τορϑδϊηρ ἴσοι νϑγ. 1 ἴο 14. 1ῃ6 Πἰδίογυ 
οἵ (τ 8ι 8 δϑοθηβίοῃ ιηΐο ρανθῃ, δηὰ οἤδγίηρ ἃ 
ἸΏΟΓΘ Πορίουβ ἀδία!! οὗ {πᾶ ονθηΐί. (Κυϊη.) Τῆυβ 
ΟὨἩγγυϑοβἴοπι, τη [}18 Ῥγοΐθρ' οδ}}8 (ῃ18. θοοΚ {Π6 ἀνασ- 
τάσεως ἀπόδειξις, ἀπὰ ἢ6 2445 {παῖ (ἢ18 πιδύ, ἴῃ 8 
τουρῇ δηᾶ ὑγοῇ αν, Ὀ6 σα] 6 ἰῃ6 ψῇο]6. β0ορα οἴ 
{π6 θοοῖϊςκ. ΝοΥ {ἢ6 ΓΘ ἃΓῈ 80πΊ6 πηϊηθῖ6 ροϊηΐβ. σοη- 
Ἑςογηΐηρ ἴη6 ΡῃΓΑΒΘΟΪ ΟΟῪ οὐ {Π18 Ενδηρο δέ, νηοῦ 
τυϑὲ Ὀ6 δἄνογίβα ἴθ. ὋΠ6 τι56 οὗ μὲν νἸ Ποὺ {Π8 
ΔΡΌΔοΟΙς δὲ, 8η Ἰάΐϊοηϊ ΨΉΙΟΝ 15 ἰουπᾶ ἴῃ (ἢ Ὀοβὲ 
Ογεοκ ψ7γϊοῖβ, 8Πα ΘΒρΡΘΟΙ ἢν δ {Π6 Ῥτοσπιδ οὗ ἃ 
Ὀοοῖς. Μδϑηγ δχαπιρ 8 οὗ 1ἢ}18 δ᾽ ργοἀυοθά Ἐγ 
σομηπιρηϊδίογβ ἴτοπὶ Χοπορῆοῃ. [11 οὐσςιγ8, ἰοο, ἴῃ 
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8}} 126 ὈοοκΒ8 οὗἩἨ Ηρορτγοάϊδη: 848 6380 ἰὴ ϑορῇοεἶοβ, 
ῬΏΠΟ, δὰ Βὰὺρ. Ηἰρρ. ὅ6ε6 Κυρκθ δηὴᾷᾳ Ψϊοκῃ. 
Πρῶτον ἰδ ῸΓ πρότερον ; ἃ8 18 τεαυϊγεὰ ὈΥ ῥτορτγίθίν 
ἘΠ ἰλησαδρα, ἤθη ἴΠδγα ἃγα θυϊ ἔννο (ἢηρθ. ΤῊ]8 
1.186 οἵ {Π6 σοπιράγδίνα 15 ποί, ἤον ον οσ, ἀπο χδ ρ]6ά. 
Τῆς σοιηηπιοηίδίοιβ σοιηρᾶγο (Ἰο. ἀθ Ιηνοηῖ. 2, 8. 
Λόγον ἐποιησάμην. Λόγος 18 οἴδη υβοὰ Ὀγ (η6 Ρ6δβέ 
Οτγοοκ ψιῖοσθ ἴῃ {Π6 56η86 ΨὨΙΟΪ, [ἃ Πογα ᾿θδγβ, 
Ὠδιηθἶυ, οἵ πδυγδίοη, ἢ βίου, ΟΣΓὁἠ ἃ θοΟΚ οὗ Πἰβίοτγγ. 
ον ἤθη ΔΥ ΧΟΙΚ, Εβρθοῖλ }}ν ἃ Ὠἰβίοσυ, 18 αἰνιἀ6 4 
Ἰηἴο βανϑγὰὶ ρϑγίβ, {Π086 ρᾶγίβ ἅΓ6 Ἷδ᾽ δα λόγοι; ἃ ἰῇ 
[6 Ὠιδίοτ65 οὗ Ηογοάήοίυβ δηά Ηδγοάϊδῃ. Ηβδηςθ. 
ἢΙβίογ ἃ Π8 ἃΓ0, ὈΥῪ Ηοτγοάοίυβ διὰ οἱἤθγβ, Ἵδ]] θά 
λογοποιο. Νοτ, ᾿πάδρί, 185. (818. ψ! Πουϊ ΘΧΔΠΡΙ6 ἴῃ 
[ὴ68 Ηερτον ἰαησυᾶρο; 8ϊης 6 ὝΊ βοπλθίλη 65 ἀθηοίθϑβ 
ἃ ὈΟΟΚ οἵ ΠΙΒίουΥ ; 881η1 Οἤγοη. 29, 29. {6γ. 20,99. 
ΤΠυβ λόγον ποιεῖν, Οἱ ποιεῖσθαι, Μ1}} ἢδνα {Π6 86η86 οὗ 
ΟΟΙΊΡΟδ6 α ἠϊδίογψ. ΟΥ̓ τῃ6 Ἔχϑιηρίοβ δαἀυςοά ὈγῪ 
Κγεἰβϑίθιη, Κυρξο, δῃὰ  ]οκ., {ΠῸ᾿ τηοβὲ δρροϑίίβ 88 
{Π6 [Ὁ] ον ηρ. Πορ. 1Δοτί. 7,1, 21. ψῃθτο Π6 ἐ6}}ς 
ι.8 {Πα Ζθηο λόγον πεποιηκέναι περὶ τοῦ καθήκοντος, α΄6 
ΟἹΠοῖο. “ΤΏΘορΡἢν. ΟΠᾶγ. πρώτον μεν οὖν ποιησαίμι τὸν 
λόγον. ῬὨΠΐο ὙἹ. 2, 445. ὁ μὲν πρότερος λόγος ἦν ἡμῖν, 
ὦ θεόδοτε,- περὶ τοῦ πάντα δοῦλον φαῦλον. ΟὐΔ]6ῃ ἀ6 
ἴὕβυ, Ραγὶ ῷ. περὶ πρώτων τῶν δακτύλων ἐποιησάμην 
φὸν λόγον. 
Ὧν ἤρξατο ποιεῖν καὶ διδάσκειν 18. ἴοτ ἃ ἐποίησε καὶ 

ἐδίδαξε. Ἐοὸῖ (ῃ6 Ῥγοποιη τοἰδίϊνα ὈΥῪ δὴ δίς 
Ἰάϊοτη, ἄοθβ ποῖ δῆϑννεγ ἴο ἴῃ6 ο886 οὗ [6 ΠΟ. ῥΓΘ- 
οοαϊηρ, θυΐ 6 νϑῦὺ ψῇ]οἢ [ο] ]ο8. 'ΓΠΘ Ια ΐοηι ἴ8, 
Ἰηάἀοοα,, ἐδλπλ! ᾶγ ἰο [κο, απ 15 ἰουηάᾶ ποΐ ΟὨΪγ 1ἢ 
(ἢ5 Νὸν, θυΐ ἰμ6 ΟΙα Ταοβιδιηθηῦ; 85 θη. Φ, 8. 
Τηυβ Μαγκίδηά οὔβογνϑϑ [ἢδὲ [ῃ6 δηϊδοράθης Ὀοίης 
ἱη 116 ροηϊνα σ856, Οδιι868 {Π6 Τοἰαίϊνα ἴο ὃ6 ριΐ ἴῃ 
{Π6 βδιῃθ οΔ86 ; δηά (ἢ γοἰαίνα ἀγαννβ ἴΠ.6 [ὉΠ] ΟΣ 
δ)εοίϊνα δἴϊον 10 ; Ἰπβίθδα οἵ περὶ πραγμάτων ἃ πάντα 
ἐτοίησε. Ἠδ θη σοΙΏΡΑΓΟΒ ἃ 8: Π}1}}81᾽ σΟὨΒ Γι οη 
1 λα 8, 19. περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρών ὁ Ηρω- 
δηὴς: ἃ 190, 87. Αςἰβ 10, 89. 22, 10. οϑὲ σθῃ;- 
τηδηίϑίογβ 850 3 ρροβθ ἃ ρ᾽θοῃδβηὶ ἰἢ ἤρξατο ποιεῖν 
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ἴον ἐποίησε ; βῖης6 ἄρχεσθαι, πὸ (6 ΗφΌ. υὐγ, νμδη 
Ἰοϊηθά ἰο νϑῦὴβ 15 γοἀδιιηάδηϊς; δπηᾶ, 88 6488 οὔ- 
Β6ῦνοϑ, ἄρχεσθαι 15 βοιηρί 658 ι1366 οὗ οοπιρίεξε 
αοἰϊοη. Τ 6 ψογάβ περὶ πάντων τηιιϑῖ ποῖ 6 ὈΓΘΒβ56Ω, 
θυΐ δ΄ ἴο 6 Γοραγάθα ἃ8 ἃ Ῥορυ δῦ τηοάθ οἵ 5ρθδῖ- 
πρ, ἰη ψὨϊοΝ τρια ΔΟσΌΓΔΟΥ 18 ηοΐ Ορβογνβά. 

2, ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις, διὰ 
πνεύματος ἁγίου, οὗς ἐδελέξατος ΤὭΏΘΓΟ Π88 θ66η τ οἢ 
ἀουδὲ οὐ {Π6 σοηβίγυσίίοη, Πα σΟΠΒΘαΌΘΠΠΥ 1ἢ6 
ἱηταγργοϊδίοη οὗ {ῃ15 ραϑδᾶρθ. Τῇ δηςσίεηΐῖ διῇ οΓβ 
δηᾶ᾿ Οοπηπιοηίδίογβ Ἰοἰἢ διὰ πνεύματος ΜΙ ἐντειλά- 
μένος. Απά 80 (ῃς ΕἸ] 8 ψογϑίοη. δοπηθ Ἰηΐογ- 
"ΓΝ 161} 8 ὑπαὶ «688 18 ἤδοΓθ σοῃϑβίἀογϑά ἃ8 ἃ 

ἱνη6 Τοραΐα; δηᾷ δῖ διὰ πνεύματος δΙρὮ 65 ““ ὉῪ 
ἀἸνίηθ ᾿πῆρι} 186 δηα δυϊῃογίιγ." ὩΤΏΘΥ γοηαον ἐντει- 
λάμενος ῬΓΟΠΊΒοἃ ([ῃἢ6 ΑΡροβι]68 ἀϊΐν!ηθ 888βἰϑίδῃηςθ, 
δηἀοντηθηίβ, δηά [Δ ου}|68 ΠΘΟΘΘΒΔΙῪ [Ὸγ (Ποῖσ ᾿οτΚ. 
Οἰδογβ, πονγονοσ, οὔβογνα ἰῃδί οὖς ἐξελέξατο ν}}} (ῃ6π 
ΡῈ Ρῥ]εοηδβίίο. Βυϊΐ {παῖ τᾶν Ὀ6 ἀουδίο. ϑοῃιδ 
τηοάογῃ σοιηπιοηίδίοτβ, ἃ8 ΒοΖα, ϑαηοίϊι5, ΕἸ5ΠΟΊ, 
Βαγγιηρίοη, δπὰ Ηεοίησγιοῖ, Ἰοίη ἐξελέξατο ἀηὰ διὰ. 
Βαυΐ (485 Κυρκα οὔϑογνββ) οὐδ ἐξελέξατο [ἢπ18 γ]6}18 ἃ 
ΨΟΡῪ ἰδησυϊα 86η86, δηα Π6 ΓΔ) οἴ10 15 ΘΧοΘΘαηρὶν 
Παγβῇ ; βῖποθ ἢοΐ ΟἿΪΥ δία ἔλεε ψογὰ8 βοραγαϊθα, 
διίΐί «4190 (Π6 ψοσγάβ οὖς ἐξελέξατο ἀηὰ ἀποστόλοις. 
Τυίογγ υπϑυςῃογιΖοά, ἴοο, 18 (ἢ6 86η86 φιοά αἐέϊηοῖ 
αὐ, ΜΝ ὨΪΟΝ 80ΠΊ6 480 ΓΙῸ ἴο διὰς Καυϊΐηποεοῖ ἰοἰΐον5 (ἢ 6 
τηοάς οὗ σοηῃβίτυσοη δἀορίοα Ὀγ ΒοΖα, Ηδυμπηδηῃ, 
Κγρκο, Μίοβαβ"8, δηά Βοβθησ  ]οσ, ψ 0 ρἷδοθ ἃ 
ποπηπηᾶ Δίου ἀποστόλοις, {Π118 υη1ἰηρ' διὰ πνεύματος 
ἁγίου ἐξελέξατο, Δ ἃ ἰΓΔΏΒΡΟΒΙΠρ ΟὨΪΥ οὖς. ΤῊ]5 ἰγᾶ- 
Ἰδοῖο 18, ἢ6 {Πῖη 8, [Π6 Θαβίθϑί, δηά, (βίηςσα ἴῃ ψἢδί- 
ἜΝΘ ΨΦΑΥ {ἢ 6 ψοΓγά8 Ὀ6 ἔθη, βοιηθ ἐγα)εθέϊο τηυϑὲ 6 
δαἀιηϊ(6 4.) 18, ὑροῦ ἰῇ6 ψῃοΪα, ρῥγϑίθγαθίθο. ΤῊ 
Ῥιυποίυδίοη 15 οι ἢ βοπια Μ835.., δηὰ 15 σοῃῆγιηρα 
β 1Π6 δυγίδς, ἄγδαθις, δηὰ ΖΕ ϊορίς νοϑυβίοηβ, 85 
Ἴο Ουτγ}}. Νὸοτγ 15 [6 ἐγδῃβροβιιοη πηπ584]1. Ἐχ- 
ἈΌ10168 Οὗ τ 4Γ6 Τουηὰ ἴῃ 8, 24. προφήται ἀπὸ Σαμουὴλ, 
καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι ἐλάλησαν ἴὉΓ προφῆται ὅσοι κ. τ. Ἅ. 
]οῖ.. 9. 40. (ΟΙο. ογσ. 8, 81. οὐπὶ οἰν{{{Ὀπ|8Ὰ ἔτι. 

᾿φῃοηίΐαπ, ἴῃ ΠΟ ]8πὶ ασυοά 51 οροτίογοί, φβιϊ πηδᾶν]. 
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“«Τῇῆυϑ (οοπίίπυ 65 Κυϊηοοῖ) [πΠ6 ψογάβ ἀποστόλοις οὖς 
διὰ πνεύματος ἁγίου ἐξελέξατο τηᾶγν 6 Ἔχραἰηθα οἰτῃ θὲ 
“ψἤο ἣθ δά οἤοβθη Ὁγ Πινίῃα 1πηρ0186᾽ (866 {Π6 
ῃοίθ οἡ Μείίῃ. 4,1. [κα 4, 14), οΥ “ δοςογάϊηρ ἰο 
ἴ[η6 Θινίπα νἱγίαθ δηά ρονογ, ἢ ψ οἢ Π6 ἢδά 
Ὀδρθη θηδιιθά, ἴῃ ογάργ ίο {6 διίίηρ (Π6πὶ ἔογ {Ποὶγ 
ΑΡοβίοϊ!!ς οὔϊςο.᾽ ᾿Εντειλάμενος, Πανϊηρ ρίνθη οἵ- 
46 γ5.᾽ [Ι͂ἢ νϑσ. 8. (ςοπίϊηιι65 Κιιϊίηοοὶ, ἔγοιῃη Ββϑηρεὶ) 
[Κ6 ἜΧργθββ65 βΘΏΘΓΑ γ τ] αὶ (ἢ6 1,οτγά ἢδά 5814 ἴο 
1Πη6 ΑΡροβι168 ἀυγίηρ [ῃο56 [ΟΥὐἿΥ ἀδγβ: ναϊ δί νϑῦ. Φ. 
ἢθ δάνογίβ ἴο ψ]δὶ Ὧα6 δα 8411 οἡ {Ππ6 ἄδγ οἵ ἀϑδθη- 
βίοη,. ἸΤΠοΓγοίοσα ἐντειλάμενος πειδέ Ὀ6 Γοΐοιγοά ἴο {Π6 
{π|ηρ8 ψ] 10} ἀγα ἤΘΓΘ πιθη οηθά, νοῖ. 4. 8646. 

ΑΙογ 81}, ῃονψονογ, {ῃ6 ἢγβϑί. πηθρηϊὶοηρά τηοάθ οὗ 
᾿π ογρτγοίδίϊοη βθθβ8 ἰἢ6 τηοϑί δα ἰβίδοίοσυ, δηᾷ, 88 
Ὀοϊηρ βυρροτίοεα ὃν 1Π6 ψεῖρθςν δυϊῃογυ οὗὨ (ῃ6 
δησίθηί ΕΔΙΠ6Γ8, τ᾿ΔΥ ἄσβοσνα {16 ργοίδβγθεποθ. ΝΟΊΓ 
ἀο 1 866 ἢον οὖς ἐξελέξατο σΔῃ 6 ΓΠουσἢς Βυρογ- 
ἤυουβ8. Τ|}}85 τηοάθ οὗ ̓ ητογργοίδίοη 15 δἀορίαα, [οο, 
Ὀγ Ὑ᾽ εἰβδίθιη, ψῇῆο γθηάβθγβ, " Ηδ ᾿ἰδϑαβδά ἢ15 σοϊητηδηάϑ 
ὃν ἐδλε Ἡοίΐν ϑρὶν»ὶὲ (1. 6. ἃ ῥτορῃεῖ ρυβάϊοιηρ ἔαΐαγα 
Θνθηΐ8), {πὲ [ΠΥ βῃουϊὰ ποΐ ἀδρατί ἔγοιη ψεογιβα] 6πι, 
θυΐ ψαϊ ἴῸγ {ΠῸ οϊαβίοη οἵ ἰῃ6 Ηοΐὶν ϑριγιί. (δ66 
1ηἴγ. 11, 28. 21, 4. Ηοὺ. 11, 22. ὐση. 18, 19. 47, 
88. ὦ ὅδιη. 17, 8. 2 Κιηρβ 20, 20.) Νοῖ 848 οἵδοσ 
ἴηδη, Ψψἰο, δ (6 δρργοδοὴῇ οἵ ἀθδίῃ, τα {Παὶγ 
ὙΨ01}18, ΠΟΙ Ἰρπογδηῖΐ οὗ (Π6 δνθηΐβ ΨὨ]Οἢ 5}4}] (4}} 
ουἱ. ὍΤΠ8, ονανοῖ, που ρἢ ἸΠΡΘΠΪΟ 8, 15 ΨΘΓΥ ΡΓΘΡ 
ΟΔΙΟΙ 8. δϑοπμοοίίροῃ οὔβοῦνοϑ (πὰΐ {ἢ6 ψῆ0]6 ψ]}} 
Ὀ6 οΟἰθᾶγογ δηᾷ 1688 ἀπο], 16 16 ψογά8 διὰ πνεύματος 
ἁγίου Ὀ6 υπαογβίοοα οὗ [ῃ6 2)ἐυϊηϊέψ ῇ Οἰγίδέ (οι 
ΨΠΟἢ ἢ6 τοίϑυβ 9 ἢ5 ῃοΐθ οη οι. 1, 8.) ; βίῃςθ 
[Πο86 {Πἱπρδ ψῃϊοῦ ΟΠ γέ σοι 64 δηά ογήἠδ] σα, 
τοϑρεοϊηρ {Π6 ΟΠυΓγοἢ, ἢ6 σομηπηληαθ64 δΔηα ογάδ!η66, 
ἢρΐί 8ἃ8 ἃ ΠΊΘΓΘ 80, θυΐϊ ἃ8 (οά, 845 Κιηρ οὗἉ (ἢς 
ΟἸυγοῆ, ψὰὸ οου]ά, οὗὨ 18. ΟὟ ῬΓΟΡΟΥ δυίποσί(γ, 
158:1.6 ἢἰ8 ΘΟ Δ} 48 ἢ γοβρθοῖ ἰο [{. 

ΟογίδιΥ Μὰ τα ποῖ δυιϊῃοσγιΖθά ἴο ᾿ἰπ|| (ἢ ἰδ Γῆ, 
ἐντειλάμενος μαυΐπρ ἰδδμεά ἠὲδ οΥ6Γ 5 ἴο αὯΨ 016 ΟΥ̓ΘΥ, 
θυΐ πηιιϑί ΔΡΡΙῪ 1{ ρσθῆθγα! νυ ἴο αὴψ ογάθγ ψῃ]ςἢ τὰ- 
οροϑοίαᾷ [6 τρις ἀιβομαγρα οἵ (Ποὶν Αροϑβίοϊ!ο οβῆοθ. 
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8, ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, ΜΙ ΟΚΗ. ποις 685 ἐδ ἀἰΠῆεγ- 
ὁησ6 Ὀοίνθοη σημεῖα 8Πα τεκμήρια, ἴῃ [Ογπιοι Ὠαν]ηρ' 
8 γἠνεϊεαΐ, τῃ 6 Ἰδίί6Υ ἃ γπογαΐ β8θηὴ86. Τ]ιὰ5 ΑΠΕΙΡΡ. 
ΔΡ. Απηπιοὴ 127. βᾶγ5 {μαΐ ραϑὲ δνθηΐίβ οὐίδίη δι ἢ 
ΌΥ σημεῖα, [αὶ ΓΟ Οἤ685 ἃγα σοπ]θοίιγοα ὈΥῪ τεκ- 
μηρία. ὅὃο Επτὶρ. ἰῃ (ποι. 1. (οεἰϊο Ὀγν Υεί8.) Τεκ- 
μαιρόμεθα τοῖς παροῦσι τ᾽ ἀφανῆ. Αὐἱδῖοὶ. Ποῖ. (εἰ 6ἀ 
ὈγΥ δ)ὺύεϊ8.) οχρίδιη8 τεκμηρία ὈΓΥ σημεῖα ἀναγκαῖα. 
Απά 50 Θυΐηι. ΟΥ. ὅ, 9. 5'ρπα ποοθϑϑαγίδ, 1. 6. 1Π|- 
Ῥογίδηίς οὔθ8. Τῆὴθ ψογάβ ἅσθ, ον νοῦ, ἔγθαι θη} 
ςοηοπηαοά. Τεκμήριον ὮΘΓΘ 5ΙρΏ 168 ἃ Οθαγ, ον! ἀθῃῖ, 
σογίδϊη βρη. Τῆυ8 ΗΘ οἢ 8 ἜΧΡΙΔ1η8 τεκμήριον ὈΥ͂ 
σημεῖον ἀληθές. ΟΥ̓ {ἢ18 Β6η86 Κυϊπορὶ οἰἴ68 δχϑπι- 
ΡΪ68 ; ἴο ψΒΙοἢ 1 αἀὰ ΤὨιιογά. 1, ΦΦ. ἐκ τῶν εἰρημένων 
τεκμηρίων. ΜδΏΥ οΟἰΠ6ΓΒ 4180 ὀσσιγ ἰῃ (ῃδι Πἰϑιογίδῃ. 
ΖΈβοἢγ}. Αρ. 848. πιστὰ τεκμηρία. 

ΤῊδ βονογαΐ ρρθᾶγδηοοϑθ οἵ (ἢ γιϑὲ ἀυγίηρ {686 
ἔΟΥΌΥ ἀαγ8 ἅτ (18 ἀείαι!οἀ Ὀγ Βρ. Ρεᾶγοθ: “ Τῇ 
ἢγδὶ ἀρρθδίδηοα οὗ (ἢ γιβ ψὰ8 ἰο ΜδῦῪ Μαράδεῃβ 
δηἀ ἴῃς οἰῆοῦ Μαγυ. (Μαῖίῇῃ. 28, 1---ὁ.) Τῆια βεοοπά 
ἴο {Π6 ἔνο ἀΐ8ς10168 οπ (Ποἷν γᾶὺ το Επηπιδι8. ([ΚΘ 
94. 156) ὍΤῆα {ῃϊγτά ἴο διηοη Ῥοίθε. ([λικα 4, 34.) 
ΤΠ ἰουγίῃ ἴο θη οὗ {πΠ6 ΑΡροβιῖεβ (Τἤοιηδβ θεϊηρ' 
δΌδβοπ) [κε 44, 86. ὃς Φοῆ. 90, 19. Νοίο, {πΠαΐ 4} 
{Π686 ἔθυΓ Δρρθᾶγδῃοθϑ Ψ6ΓῈ οὔ (8 ἀδΥ οὗ ἢΪ8 ΓΕΒ. 
ΙσοίίΐΊοη. Τῇ ΔΓ ννα8 ἰο [ἢ6 οεἰθνθὴ Αροϑβϑί!θβ, ΤΠο- 
1η88 θαϊηρ ἤθη ψ ἢ {Ποη. (ῳοἢ. 20, 426.) ΤΊ βἰχίῃ 
(ο βανθὴ οὗ {Π6 Αροβίϊθβ ἴῃ (Ὑ811|66, δ΄ {πΠ6 868 οὗ 
Τιθογίδϑ. (Ψ]οἢ. 21, 4.) ὙΠ βονθηίῃ ἴο Ψ94π|685 (1 
(ον. 1ὅ, 7.), τηοϑὲ Ργοῦ Δ ΌΪΥ ἴῃ ΘΓ βα] θη), ἀπά ψ ἤθη 
6518 χᾶνα ἃ οσγάϑγ ἔου 4}} 18 Αροβί!θβ ἴο αδϑεπιδίς 
ἐλοπιδείυοα ἐοροίδεον, ἃ5 ἴῃ Αοίβ 1, 4." 

8. ὁπτανόμενος. ΤῊ]5 185 ψ6}1] Ἔχρίαἰηθᾶ ὉγῪ Ηδϑβυ- 
οἤυ5 ἐμφανιϑόμενος. ΤΠ ψοτγα ἰ5 δ]ιηοϑί σοηβηεά ἰο 
{Π6 βδογρα ψχιίθιβ. ἴΐ δῆβνειθ ἴο (ἢ6 ΗδΘὉ. ΠΉ ἐλ 
1 Κιηρβ 8, 8. Τοῦ. 12, 190., δηὰ 8 ἐουπά ἴῃ {νὸ 

"Το εἰρη, τε (ΒΕΥ͂ ΕΓ δοιὰ ἰοροῖθον, απὰ τῃθ 
δοεὺο ἰεὰ τΠ6π2 οὐἱϊ 80 (ὯΓ 89 Βοῖπδην ([λ|κ6 94, 50), ἔγοπι ννὭδησδ 
ἢε «δοϑηδεα ἰπΐο ἤδᾶνθῃ : δ νοῦ ἰΐ δβεῖῃϑ ἴο δνυε Ὀδεη, ἰῃδὶ ἢξς 
νν85 δεόῃ δγ δδονε ἔνε πιιπαγεά Ὀγείσχεη δἱ ὁηςό. (1 ζοτ, 1ὅ, 6.) ᾿ 
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ΜΑΜ., 49 8150 ἰῃ Ευβθῦ1υ5 δηάᾷ Νιπ), 14, 14. [ΙΕ 
σοΙΏ65 ἔγοιη ὁπταίγω, δηά {1Ἰὰὶ [το ὅπτω, ἐο ἴοοῖΐς αἱ, 
υἱειυ. ϑομοῖ. ἂρ. δι. ΤΊι68. 6848, γοίϑυβ 8 ἰο Ηδθτγο- 
ἀλη ΕΡίπηθῦ. 101. δηὰ Ατβίορῃ. ΡΙυΐ. ρ. 8. Εαϊε. 
Ηριηβέθγῃυβ. 

8. δι’ ἡμερῶν τεσσαράκοντα, “" αἴ Ἰηίογνα 9, ἀττίηρ 
(ἢδι ρογιοὰ." Ὑ οἰβίθίῃ οὔβογνοβ {πΠ8ὲ {16 Πυιη ΒΟΥ 
ονίν ννὰβ ἃ ΠΟΙΥῪ ὨΘΌΟΓ; δηά Πα ταί ἴο Νιιπ. 
14, 88 ὃς 84., δηὰ Μαίι. 4, 4. ““ (ν]βϑὲ (8ᾶγ8 ἢ6) 
ἴδν ἔογίν βουτγβ 1ῃ [Π6 βαρ !ςῆγο, δηά ἴἤθγα ψὕογο ἔογυ 
ὙΘΔΓΒ ἴο ἰς ἀρϑιγιοίίοη οὐ «Ζ6γυβα θη." Καυϊηορί 
Τ ἴδ γβ ἴο ἃ β' Π|}}8 ρᾶϑϑᾶρα ἴῃ 1 ὅϑδιη. 17, 16. 

8. Λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. ΤΠ περὶ 18 
δἰπηοϑὲ μ]θομδϑίς ; ἃ8 ἴῃ 98, 1ὅ ὃ 28. 8.68 {Π6 ποίδ 
οη Μαῖκ 4, 19. Βγ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἰ5 πιϑδδηΐ {Π8 
Οἠγισέϊαη τοἰϊρίοη, οἵ, ἃ5 δεβοθίίοη Ἔχ ρ δίῃ ἰἴ, ἔοο[6- 
818 ἰϑιῃρογὰπὶ Νονὶ 71 δβίδιηθηί, οὐ] 8 οχ δὲ '086 
ΟὨγίβιυς, ἐλε Ολγίνεϊαη αἀϊδροπδαΐϊοη. "Οὐ Υ οὐ (88 γ8 
ϑοῃοσιίζθη) σοηνουβοα ἢ ἢ15 ἀ15ς10165 ἀαγίηρ' (ἢ 686 
ογῖν ἄδγβ, οἡ ἃ}} τη αἰίθγϑ τοδί ρ' ἰο {πΠ6 (οηβ( πο 
οἴ τῃς Ομ ΓΟ  ἴο Ὀ6 ρἰδιιίθα δηὰ Θϑ 4] 1864 δηοηρ 
1π6 Ομ 658. Απὰ ἢγϑί σοποθιηϊηρ ἀοοίνη6, ΜΘ η ἢ 6. 
Ἰῃσυ]οδῖθα δον 1Π6 ηϑἰγασίοιβ δι {Ποιῖο ἀ 6] Ἰνογθά 
ἴο ἰῃθα, ψῆϊοῖ, (Π4ὲ {πο τρὶς ἢοΐ οβοᾶρα {Ποὶγ 
ΤΠΘΙΏΟΓΙΘ5, ΘΓ δἴϊογν αγάβ σοηΐτηιηρα δἱ (ἢ6 οἤιιβίοη 
οὔ της Ηοὶν δρι. (ὅ66 “Ζοῆ. 14, 46.) Ηδ {Πδη «50 
σάνε (ἢδτὰ 1Π]υποί!οη5 σοποθιῃίησ (ἢ6 γἰ[68 δΔηά ο6- 
ΤΟΙ ΟὨΪ68 ἴο ὕῦὉ6 οὈϑοινθϑα ἰῇ 1ῃ6 (Πυτῖοΐ, 85, ἰοῦ ἰη- 
βίδῃςθ, ἴῃ Ψῆδί πιῆ 8. ἰῃ6 ϑδογδιηοηΐῖθ ΨΕΓΘ ἴο 6 
σοἰοὈγαίθα, (Π6 ΠΙΔΠΠΘΙ δηά {π|86 οὗἨὨ 4556] Πρ’ 
τοροῖμον, ὅς. ον 1 τηιιϑί νοῦ τηδϊηίδιη ἰδὲ {ἢ 0586 
τἰῖϊα8 ἢ ο ἢ ΘΓ πον 1[π5[{υἰ6α 11} {16 ΑΡοβίο!!ς ἀρδ, 
ΟΥ̓ δἰίοσρα ἔοιῃ {π6 ἢ που ο δοουβίοιηθα Οἤθ8, ΨΘΓΘ 
80 σοηδί 64] ΒΥ (6 ᾿Π] ΠΟ. ΙΟη5 οὗἨἩ ΟἸἢ γὶβί ΙΒ 
ΤῊΪ5 15. Ἔβρθοίδι]ν Δρρ] 1 4016 ἰο 16 αἰξοίδείοη οὗ 

ὉΠ 9 νν6}} τοπηδικεὰ Ὁγ (ἘΞ οοπηθηἶἷ5 παῖ ἤσγο νψγ ἴανα δι' 
ἡμερῶν, οὶ ἐν ἡμέραις : εἶποε (6 1μοτὰ ἀϊὰ ποῖ αὐϊάθ νη) {Πειὰ 
ΦοὨΓἰὨ08}}γ, 88 πἢ6 δὰ ἀοὴθ Ὀεΐογα [6 ρμαβαίοῃ, ὑυυὶ διεσταλμένως, 
ἅμα μὲν καὶ ποθεινοτέραν αὐτοῖς τὴν ἑαυτοῦ ἐμφανείαν παρασκεψά- 
ων, ἅμα δὲ καὶ τὸ ὑψηλότερον καὶ θεοπρεπὲς αὐτοῦ ἐμφανίξων. 

--ι .«-.... 
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(Π6 9615} ϑαρθαι ἢ ἰο 6 ΟΠ τ βεϊδη 7,ογα 5 ἄαν, ἃ 
σἤδηρα οὐ ψηϊοῦ ([Π6 ΑΡροβίϊεβ ψου]ά πανθγ ἤανα 
νοηϊυγοί, μαά 1{ ῃοΐ Ὀ66η 1ῃ οροαϊοησοα ἴο {ἢ6 ογάδγ 
οἴου Ι,ογά Π1π1561. δοδοοίίροη. ᾿ 

4. συναλιϑόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς, ζσ. ϑοπη6 
ΜΆ5. ἢανα συναυλίξϑομενος, ΨὨΙΟἢ  οἰβίο! ἢ ΞΌΡΡροτγίϑ, 
Ὀαΐ ροη 1ηϑυῇϊοϊοηΐ σγουηά8. ὙΤΠα σοιημηοη τοϑά- 
Ἰηρ;, 88 10 15 {π6 ποῦ (ΕΟ, 80 10 566 π|5 ἴο θ6 {ῃ6 
(ΓΌΘΓ οὔθ. 16 ψογάβ ἀγα οἴδηῃ Ἴσοπίουηάοα ἴῃ (6 
(Ι]Δ551.4] τίίοτθ. Αἰιηοβί 411} ογις5, ᾿μἀθοά, υηϊ6 
1η γαίδἰηίηρ [ῃΠ6 σοπηπΊοη γοδάϊηρ, θυΐ ἴῃ ἴῃ6 οαρία- 
παΐϊοῃ οἵ ἴἰῃ6 ψογὰ {ΠΥ ἂῦὰ ηοΐ ἀρτθοά. Βοῖβ δηὰᾶ 
οἴϊιογβ, οἰἰδὰ ὃν ἽΝ οἱ ἔ, 88 αἰδϑο Βοϊίθη (ψῇῆο σοιηραγεβ 
Μαχκ 16, 14. ἀνακειμένοις αὐτοῖς) ΓΟΏΔΟΓ [ἰ σοηυόδοοπσ, 
ἐακίηρ 7οοά ευἱέδ, ἐῆοπι; ΜὮὨϊοὮ 18 δυρρογίοα ὮΥ 16 
γος, Ψυϊραία, δηά Ασγαῦῖὶς νογβίοἢΒ; 88 δἷ8ο ὉΥ 
(ἰδιυγβοβίοῃη. ΤΈΘΥ οἰΐα, ἰοο, Ῥ8. 141, 4. ψθεγα ΤΌΝ 
18 τοηδογοά Ὀγ Ατηοηΐῃβ μὴ συναλισθώ, ὈΥ δΥπηπΊΔΟἢ 8 
συμφάγοιμι. Βιυῖϊ {Π18 5Ιση] ῆοαίίοη 8 υπίγοααδηί, 
δΔη4 ποί δι 1{40]6 ἰο (Π6 σοηίοχί. ΕῸΓ .68118 βροῖκα 
ψΠδὲ να γοδα ἴῃ νεῖ. 4. οἢ (8 ν σὺ ἄδν οἵὗἉ ἢ)15 ἃβ8ςθῃ- 
βίοῃ, δηά οί ψ ἢ} 6 {ΠΟΥ ΨΜΈΓΘ δὖ ΒΊΡΡΟΓ. (ΟὈΙΏΡΑΓΘ 
ὙΟΓ. 9., 8)η4 δ66 {πῃ6 ποία οἡ Μδῖῖ 10, 14 ἃ 19. 
ἘΠΒΠΟΙ δσχρἼδὶῃβ συναλιδόμενος ὈΥ̓͂ “ ΠΟ ΘΏΪΘΠΒ ΟὈΠῚ 
1118 ; δηὰ σοιηρᾶγββ Ηοτγοάοί. 1, 622. οὗτοι μὲν δὴ 
συνηλίθοντο ὃς ὅ, 1ὅ. Οη δοοουηΐ οὗἩὨ [ἢ6. Ψψοτγάβ ον. 
γρΓ. β. οἱ μὲν οὖν συνελθόντες, 1 ἀββοηΐ ἴο [ῃ086 ΨΒο 
σῖνε συναλιϑόμενος [ῃ6 Β6η86 οὗ αδϑοηπιδίϊησ : 80 (ἢ 
συναλιξόμενος (ὙΠ ἃ τ! Δἀϊθ ἴογη δΔπὰ δὴ δοίϊνθ 
Β6Π86) ΠΊΔΥ͂ θ6 τοῃἀογοα “ δηά Ὠλνίηρ' σαϊμεγθα Π θη 
ἰοροίῃογ᾽ (βυρρίγίηρ αὐτοὺς). “ΤῊ Ϊ8. 86η86 οὗ συνα- 
λίβω 18 ἰγεαιθηΐ ἴῃ ἴΠ6 Ὀεβί ΟἸαββίοαϊ ψσιίοτθ. 866 
ΑἸΡογε, Βάρμεὶ, Κγρκο, Κτθρ8., ΤΥ δἰβίθιη, δηά 186 
δῃοίοης ατοοῖκ Γι χισορτγαρῆθγβ. (Κυη,) 

4. μὴ χωρίϑεσθαι ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων, ποέ ἔο ἀρρανέ. 
ΕΣΧΔΙΏΡΙ6Β οὗἨ [[18 5] σὨ]ῇοδίΟἢ ἅγὸ δά ἀποδα ἔγοπι (ἢ 6 
ΟἸαβϑίοαὶ συΐοσβ ΌῪῚ Εἰβηθσ, Κυρκο, δὰ Μιυμιβ. 
«4 το {Π|5 10 Δρρϑᾶγβ (οὔβεγνοβ Ἠδιηγι 8) (δὶ 
ΟΠ εῖϑὲ τπαϑδηΐ [Π6 ταὺβ οὗ {Π6 πον ρβὲ ἴο 9ο ἴο 81} 
Ῥαγίβ οὗ (6 ψου]Ἱα ἔτοπὶ ἤοηοδ, ἃ8 ἰτοΐη ἃ οοπέρε.᾽" 
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Β6β1: 468 (48 Ἐοβθηπη,. Γι Δ ΓΚ8) 11 νγὰ8 ργορϑγ (πὲ {ἢ 686 
τη γᾶ 6168 βῆοιυ ἃ Ὀ6 ΘΧΠιθ ρα δὲ υὐογιδσίροηι, ἴῃ ΟΥΘΣ 
[Πδἱ [Π6 5816 ΡΕΙΒΟΏ8 ψῇο 84 Ὀδ66} βρϑοϊδίογβ οὗ (ἢ 6 
Ἰρηουπίουβ ἀφίῃ οἵ 6811, τη σἢς ον Ὀ6 σοηνϊπορά, 
Ὀγ {{|Ἰ ποδὶ σογίδ!η δγριμηθηΐβ, οὗ ἢ]158 ρ]ογιοιβ 118 
Δηα πηλ]οϑίυ, ποῖ ἴο τηϑπηίοη {Π6 ρστοαῦ ἡ 6 Γ οὗ 
ῬΘΟΡΙΘ ν ἢο ἢδα τβραϊγθά τ{π1{π8γ ἰο σοἰοθγαίθ {Π6 [88- 
{τν8], Περιμένειν, ιυαὶϊέ Ὁ. δο Τδυςγά. (οεἰϊα ὈγῪ 
 εἰ5.) ὦ, 8. οὐ περιμείνας τὸ ἀπὸ ἸΚορίνθου ναυτικὸν. 

4. ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς. ΒΥ [}}15 ἅΓ6 ἴο ὕ6 ἃπάοΓ- 
βίοο {ῃΠ6 οἤξδοίβ οὔ Ὠιίνιπθ ρον, 1. 6. {πΠ6 (δου {168 
Δη6 8ΒίΓο στῇ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο ρογίογμι [ΠΕ 1Γ οἵῆςα, οὐ (Π6 
1ϑῖνίηθ ρόονθὺ βῃδνιηρ [18 οἰἤσδου ἢ τἤρη. 866 
“οἰ. 14, 16 ὃς 17. ψἤΘΓα 566 (6 ποίθ. (Καϊη.) Ἣν 
ἠκούσατέ μου. Ἡδτο 15 δῇ ἰάϊοπη σοιῃπΊοη ἴο {6 Ὀ6ϑὲ 
ὙΓΙΓΕΓΒ : ἃ ἰΓΔΏΒΙΓΟη ΟΥ̓ ἀἸγοοῖ Ἰηΐο ΟὈ] 6; ψὨ οὗ 
18. 804} ΘΧργθϑβοὰ Ὀγ {6 Ἰῃϑογίίοη οὐ ἡπφωῖέ, δαϊα 
ἦε. Ἐχδιηρ]ε8 ἃ δαάἀυοθα ὈγῪ {ἢ6 ΡΠΙ]ο]ορ 8.8. 
ϑε6. Βδρῆηοὶ, ΝΥ εεἰβίοίη, δηὰ Κγορ8. 1 1(ἢ6 υὑ86 οὗ 
ἀκούειν ἰῃ6Γ6 18, ἴοοΟ, ΔΠοΙΠοΓ 1ἀϊοη,, 64}.4}}ν βαηοιϊοποά 
ὈΥ ΟἸ4881ς ἃ] δυιῃογιίγ. ᾿Ακούειν Ποῦ ΟὨΪΥ ΒΙ Ὠ685 ἴο 
ΠΠΘΔΓ ΔΩΥ ΟὨΘ, Ὀυΐ, ὈΥ (ἢ 611}}0518 οὗ 5οπΊ6 Ῥγαροϑί- 
{ἰ00, 88 παρὰ, ἐξ, ἀπὸ, δς., ἴο ἤΘαΓ “) Ὅηι ΔῊ ΟΠ 6. 

ὅ. Ἰωάννης ἐβάπτισεν ὕδατι, ἄὧο. Ουὖυσ Ι,οτὰ ἢδ8 
Ταοΐδγθποθ ἴο ἃ βϑυηρ οἵ Φοίη {Π6 Βαρίϊδέ, ποί υη- 
Κηονη ἴο 186 ΑΡροϑβι|68, πϑηγ οἵ Ψψῆοπι δὰ θθθῃ 
“2. πη ἀϊ8ςὶρ]65. (866 Ζ2οἢ. 1, 88. δα Με ίίῃ. 8,11.) 
Βγ {Π6 πνεῦμα τηυδί ἤδγα Ὀ6 υπαἀοτγβίοοά {Π6 οΠσΔοΥ, 
Ἰηἤυσσηοσο, οὐ οἴδβοίβ οἵ Π1ν1η6 ΡΟΥΘΓ, ὨΘΟΘΒΒΘΙῪ [ῸΣ 
{16 ἀϊδομαγρα οὗ (μεῖς Αροβίοϊ!ις ἔπποίϊοῃβ : δηὰ 18 
ΟΣ Π Γ᾽ οχρ αϊηθά ὈῪ τἢ6 ψογάβ ἐπαγγελία τοῦ πατρὸς : 
δηἀ {πὶ8 νοῦν ἐπαγγελία 185. Ὀγ ΓΚ 24, 49. ἐχρίαϊποά 
ἰῃ6 δύναμις ἐξ ὕψους. Βεδβι468, δ νΕΓ. 8. 6 ἢδνθ 
ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς. Νον [118 
ΝΟΓῪ ἰογηγα ἐπελεύσεται ἐπὶ σε πνεῦμα ἅγιον 18 1ῃ 
ΤᾺΚΕ 1, 85. Ὄχρ]αϊηθα ὈΥ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει 
σοι. Βαπτίξειν 185. ΠρυγΔΓΝΟΙΥ υ8εα ἰοῦ »έοηἐιἐ εἶν 
ἐπιδμο τοϊέξ, σορϊοιδίψ διρρίψ. Τἢδ 86η86 οὗ [6 ρΡ88- 
ΒΆ9536 ΤΥ {πογοίογα Ὀ6 [8 Εχργθβϑθα. “ Ψοῆη ΟἿΪγΥ 
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ἀϊρροα πηθῃ ἴῃ ψδίθγ, ἢ ογάθσ ἴο Ἷοἱδοῖ [ὉΠ] ον Γ8 
ἴον (6 Μεβϑίδαϊ ; μυΐ γα 84}} θὲ δυο νὴ ἢ (ἢ6 
δῖαςο οἵ (6 Ηοὶγν ἡ μηρυ δΔηΠ {Πόγοῦγ ἤτίοα [ῸΓ γουΓγ 
Αροϑίο!!ς οὔἶῆςοο.᾽ (Κυϊη.) Ηδτα να πηᾶὰν ποίϊςβ ἃ 
οἤδηρα οὗ οσοηϑίγυςσίοη, ἰγοαιαδηΐ ἴῃ [η6 Ὀόβὲ ατοοῖ 
ὙΓΙΘΓΒ, [ῸΓ οὐ πολλαῖς ἡμεραῖς μετὰ ταῦτα, οὗ ν])οἢ 
Βονθγαΐ ΘχϑιΏ 68 8ΔΓ6 ργοάμῃςοα Ὀγ Κγρᾷκο. 

6, 7. ἐπηρώτων αὐτὸν, λέγοντες --- Ἰσραήλ. Εἰ (ΚΕ 
(ἢ6 ΗΘ». 2) [5 "6γθ, 88 οἴἴζδεῃ, {Π6 βθῆβα οὗ ιυλὸ- 
ἐδον. Ἔν τῷ χρόνῳ τούτῳ, αὐ ἐ᾿ὶ5 ἐΐπιο. Τὶ 18 νν6}} 
οὐβογσνθα ὃν σοπηρηΐα8, (Παὶ Ὀγ [ἢ6 ΘΧρτγθββίοῃ 
«1 τἢοι αὐ ἐλὶδ (ἰπη6 ταβϑίογθο, 15 1παϊοδῖθαὰ (ἢ6 
δηχίοίν ψι ψ ΠΟ ΠΟΥ ρὺΐϊ (ῆ6 «υρϑίϊοη. Οἱἷἱ 
᾿Αποκαθίσταναι ΗΙΏΓΙΟἢΒ Οὔβογνοϑ (ἢδξ ᾿ξ 15. ἃ (6 ΓΠῈ 
οἴϊδθη υ866 οἵἉ τγϑϑίογηρ συ] ηθα βίδτθβ ἴο {πον ογὶρίηδὶ 
ἴοτῃῃ οἵ βονογηπιθηΐ : 8ηα 6 οεἰΐ69 ῬοϊγὈ. 9, 80. τὸ 
ξάτριον ἀποκατέστησε πολίτευμα : (Ποῖ ἢ), 85 1Π|6 88Π16 
σοϊητηθηίδίοῦ ΓΘ ΔΓ Κ8, ΒΟ ΘΙ ΠΡ Ὁ107.6 {Π80 1}}18 18 
ἘΏΡ 164, πϑπλοὶγ, ἴο ἔογιῃ ἃ ρογίδθος ομὸ; ψ ς}} 18 
οορῆειηθα Ὁ {Π6 ρἷοβ8 οὗ Ηδβυο 8, τελείωσαι. 
«ΤῊ Δροβί[68 (οὔϑογνϑβ Κιϊησειῖ τπουρῆι (ηδι {Π6 
Ψενϑἢ} ΡΟ ψου]ὰ Ὀγ Οἢγῖϑὶ Ὀ6 τοβιοιθα ἰο 18 
ΟΥ̓Δ] 8ἰαίθ, ὩδΥύ, ταϊβθα ἴο ἃ (ὯΓ ποῖα βρ] 6 ηα!ά 
οὔθ. ΤὨ8 ἄβερὶγ τοοῖϊθα ρτγε)υάϊοα οὐἅἁ {6 ϑαυίῃ}ν 
Κιηράοιι οὗ [ἢ6 Μίεβεοιδῆ, (Ποιιρἢ βῆδίκθη δηά νϑδκ- 
Θη6α Ὀν {ῃ6 ἀξβϑίῃ οἵ (ΟἸ γιβί, δὶ ἢ15 γσοϊυση ἰοὸ [Π{8 
Τοζοινοα ΠΕ βδίσθηριῃ, δηὰ ρσγοδίογ σοῃβγηγαίίοη. 

6ποα θη «6808 δα αϊτοοίοα (ἤθιη οί ἰο ἀδρατί 
ἔγοπι Ψογυβαίθι, θυΐ ἴἤθγα δχρθοῦ (Π6 ρῥγοηῃ)ῖδβα οὗ 
(Γ06 Ἐδίθογ, (ΠἼΘΥ 16! ἴον 1πηαριηθα (ῃαὲ «6811. 
ψου ἃ ἐΟγ ΜΠ ΘΔ} 158}: [ἢδὺ ΚΙηράοηι νος {Π 6 Ὺ 
80 ΔηΧΙΟΙ5ΙΥ Ἔἐχροοϊθα." ἔγρκα οὀῦβϑγνεβ, {πδῦ 1Π6 Ὺ 
ποῖ ΟὨΪΥ τΠουρῆϊξ (Παΐ {Π6 Κιησάοιῃ οὗ 7υ δα νου] 
θ6 τοϑίογϑα :η (ἢ ιιἱϊπηοϑί Ἔχίθης ψ βοῇ 10 Πδά ανοῦ 
τ δο 64, θὈυΐ ρογῆδρϑ ἱπμδρίηθδα ἐπαΐ ἃ ϑρ᾽ εἴ] Κίηρ- 
ἄοήι οἵ Οἤγιϑὲ σψουϊὰ ὃ6 ἐπογανἢ σοη)]οίϊηθά, 1η 
νι ἢ {δ6 9678 Ψου]α ΘΏ)ΟΥ ΡΘΟΌ ΔΓ ῥγίν} 6,68, 80 
[παι τΠοη, 116 ΤὨΘΟΟΓΔΟΥ ὈΘΙηρ τοβίογθα, δηά [(Π8 
Θὔβεγνδῆσα οὗ {Π6 [δ ν} 104] [ἂν γείαϊπρα, [ἢ6 Οθη- 
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1168, ῆο 8ῃσι ἃ βυθτοῖ [Ποιηβϑοῖνοβ ἴο {Π6 ρσονογῃ- 
8ης6 οὗ Κίησ Μεββίδῃ, ψουϊὰᾷ Ὀ6 σοι ρθ] θα γε ἰο 
ΘΕΌ ΓγαςΘ «86 4]180]. 

ΤἼδ ορ᾽ηΐοῃ οὗ ΓΠΙρεοοῦ δηᾶ οἤθῦβ, ψῇο γοοορ- 
Ὦ1ΖΘ 1η 1ἢ656 ψογά8 βοιηονῆδί οὗ ἐπαϊσπαξίοη (4. ἀ. 
“ἍΜπηε του (ἤθη τοϑίουο {π6 Κιηράοπι σ᾽ {Πο86 “268 
ΨὮΏΟ ἤᾶνα ογυοϊβοα {{|66 Ὁ) 18 ἴοο Πρτγοῦδθὶα δηὰὲ 
11} ἰουπάβά ἰο ἄθβογνε ΔηγΥ αἰζθηίΐοη. ΤῊ σοιηπιοῃ 
Ση(ΘΓργοίδι οη 18 [ἢ6 ΙΏΟΓΘ πδίιγαὶ 8ΔηἋ ΔρΤΊΘΘΔΌΪ6 ἴο 
1η6 οσοπίοχί, δηὰ 15 ϑυρροτίεα ὈΥ 1ῃ6 Δυζῃου νυ οὔ 
{Π6 δηςσίοπί σοπητησηίδίοτβ. Οὗ {6 πησάθγ ΟΠ68 [ΐ 
15 Δαορίοα Ὀγ Βρ. Ῥρᾶγοβ. 

7. οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρύνους ἢ καιροὺς, ἩΟΠ Ψν68- 
ἰγυπὶ οϑί, “10 ἀο68 ποῖ 116 ὉΠ 66 Γ γΟῈΓ ρΓΟνΊΠΟΘ, 1 15 
οί [ὉΓ γου," ἄς. Βείψοθθη {Π6 ψογβ χρόνος ἀπά 
καιρὸς ἰῇ6ΓΘ 18 ὈΓΟΡΟΙῪ ἐλὲδ αἰδιϊησίίοη ; ὨΔΠΊΟΪΥ, 
τηδιὲ [ἢ6 ΤὈΓΠΊΟΙ ἀδηοίθβ {Ππ|6 ἴῃ σϑησγαὶ, (ἢ6 Ἰαίίοσ ἃ 
Ῥοίϊηΐ οὗ {ἰπι6, ἃ [δ]. οσοδβίοη, Ορροσί ὩΠΙὙ [ῸΓ ΔῺΥ 
Ρυγροβθ. Ηργο, ἤοψανοῦ, [ΠΟΥ δβθοῖῃ ἴο Ὀ6 ΒΥΠΟΉΥ- 
ΙηΟῖ183, δα Κόρρθ οὔ Ἱ ΤΠ683. ὅ, 1. [.δη. ὦ, 91. 
7, 12. πἰἤογο ΜΌΝ ΝΣ 185 γοπάθγοι Ὁ [η6 δορί. 
καιροὺς καὶ χρόνους. Απά ἴῃ {6 ρταβθηΐ ρϑββαβθ ἥ 
566 1}8 (0 ἢν {Π6 ἔοτοθ οὗ καὶ. (Κυϊη.) ΤῊ8. νθαγς 
[Π6 δἷν οὗ ἃ ρορυΐαγ, δπα ρϑεγῆδρϑ ργονγθι) βαυϊηρ, 
ἈΡΡ]ΙΟἃ ῬΓΟΡΟΓΙΥ ἴἰο ργιναίθ 801] 616Γ8, 0, 88 {ΠΥ 
Κηον πού {Π6 96480η8 δῃὰ ορρογίιιη 168 ΓῸΓ ἰγα.16, 
οὗ νοὶ {πεῖς ροηθγαὶ δοῃθ οδη 1υάρα, οὐρὶ ποῖ ἴο 
ΡΠ ἰηίο, θυ. δοαυΐοβοδ 'π, Πῖ8 σου 868 δηα ρΪ4η8. 
ὈἸΚΊΟΥ ἤθγα σοιηρᾶγοβ οι, []. 1,. 1. ν. δ4δ᾽ 864. 

Ηρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους Εἰδήσειν" χα- 
Ἅεποί τοι ἔσοντ᾽, ἀλόχῳ περ ἐούσῃ. ϑιίαί. ΤἼΘΡαἰά Γ,. 
ϑ.. ὕηάα ἰδία μοῦ ὀγθεπὶ Ῥυπγι8 ν θη ΓΙ ΠῚ186Γ18 8η1- 
τηδητθὺ5 σοῦ Ογανὶς διηοσ ἢ ἀϊνυπιὶ Π6 ἔδιδβ ἢος 
ΤΏ1Π115 Δἢ 1081] σθη8 ἂν! 48, δἵ ρᾶγίο Ὡοἢ υπαᾳυδῃη) βίαγθ. 

ἘΞ. διίθρῃθηβ δηὰ ΨδίοΚη., ποννανοῦ, Γοηοσ (ἢ Ἡγου 8 5 Ορροῦ- 
ἰυησὰ το ὈΟΥΌ πὶ γί ου}]05 ;" δηὰ ἴα αἰ ἴοΓ Οὔδβεσναβ {Π δι [06 τηϊρὩς. 
μανε υυεϊτθη χρόνον καιροὺς, 88 ϑορῇ. ΕἸ. 1306. Ὑεῖ ἴ γοπιεηθες 
ὯΟ ῥγοδα ῬΤΪΟΣΥ ΠΟ δ88 50 υυγϊϊπ [{ βϑϑὴβ ροδίϊοδϊ, δῃἃὰ ΤΏΔΥ 
δὲ πυτηδεγεά ἢ τΠ056 ροου ΑΓ μἤ ΓΑθ68 'η τ οσἢ ΒΟΡΠΟΟΪ 8. 8 50 
δδυηάαῆί. ᾿ 

- 
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αυἱοεί 2 Ἐγυϊηι8 48 ῬΓη8 ἀἶθ8; 00] (θυ Π09 
ϑνὶ ; Θυϊά Ὀοπυβ 1|6 ἀδιπὶ σϑηϊογ ; αυϊά ἔδγγοα 
οἰοίῃο Οὐορίίθε -- το δ να8 ΔΠΊΟΣ 7118 συμ] 406 
δἀοιτηυ 886 πδηι : α1ἃ οτγαϑιϊηα νοϊνογοῖ εἰᾶ8 86 1Γ6 
ποίδβ πμοιηϊηὶ. Νοβϑ ργᾶνιτῃ 86 ἀθΘΌ1]6 νυΐσι8. δοτὺ- 
ΤἈΓΔῸΓ ΡΘὨ 0.8 ΒΌρΘΓΟΒ. 

7. ἜἜθετο ἐν τῇ Ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. Τὴ Ε Ψ. 48 “ρυΐ 
Σηἴο ἢ]5 ρονογ:᾿ 1)οαάατγιαρα γϑηάθγβ “ γοβογνϑα ἴῃ 
ἮΪϊ5 ΟὟ ΡῬονοΥ,᾽ ψ ὨΙσἢ βθη8β6, ἤοννανοσ, ἴπ6 Οατοοκ 
ψογα Ψ1] ποῖ δάπη, ἐπουρῇ 10 18 σου ΠΥ το 
106}. 1016 {8 [ηὴ6 νϑγβίοη “ὁ ρυΐ Ιηἰο ἢ15 ονη 
ρον δε. [Ι{ ταῖῃογ βίρηϊῆθβ ἔο αἰέογ', ρίαη, ἀοδέϊηθ, 
ἀοέονπιΐπο, αρροὶπέ : διὰ [Π6ῃ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ Μ}}} ᾶνα 
(ἢ 86η86 οὗ “ δοοοτάϊηρ ἴο 1}}8 ον δυϊῃογι γ᾿ 80 
{Π6 ψογα8 ἃγα βχραϊηθὰ ὃγ Κυρκθ, ψῆοβα ᾿ηϊογργοίδ- 
το ἢ88 Ὀδοη δαορίθα ὈΥ τηοβῖ γεσθηΐ σοϊῃπιδηϊδίοζϑ. 
Ουγ 1ογά ἀο68 ποῖ τοΐυγη ἃ ἀϊγθοῖ δῆϑνγ ἴο {Π6ὶγ 
ηυσβίίοη, 510η66 810 8 ΔΏΒΨΘΙ 88 ΠΟΐ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ (0 
(θὰ: Π6 γδίῃϑγ (6118. ἐἰθ νη 18 ΓΘ ΠΥ οὗ Ππηρογί- 
ΔΏΘΘ ἴογ ἴδ ἰο Κῆον. ΕῸΓ, 88 (Ἠπγυβοβίοπῃ οὔ- 
Β6Γν68, διδασκάλου τουτό ἐστι μὴ ἃ βούλεται ὁ μαθητὴς, 
ἀλλ᾽ ἅ συμφέρει μαθεῖν, διδάσκει. Ἠδδ Κηδν {Ππ0 {ΠΕ ῚὉ 
τηϊηἀβ οῦο ποῖ γοί {πογουρὮ ν ργοραγοα το ἀπηάργ- 
βίδηἦ (η6 παίυγα οὗὁἨ [ἢ6 Παάνϑηϊγ Κἰηρσάοπι (566 Ζοἢ. 
16, 12. 853644.), 82ηα τΠὰϊ ποίῃϊηρ οι τολονα {Ποὶσ 
γο)]υα!ςο8 θαΐ (6 Π]Πυπϊηδιίοη οὗ τῆ6 ΗοἷΪγ ϑρίειι. 
6 {Βογοίοσθ, οἡ διάάϊηρ; {θη ἔδγαν 6}}, νγᾶβ 06 4564 

πού ΘΏΠΓΟΙΥ ἰο ἀδδίγου {ἢ 6 ὲὶγ να ἤορθβ, δηὰ γϑί ῃοΐ 
ρῖνα (ἢ6πὶ σοιηίθηδῆςθ. Η!5 ψογάβϑ, ἤούανοῦ (48 
Βρ. Ῥβαγαοθ οὔβθγνθϑ), 866η} ἴο 1} ]γ (δῖ, θη {116 
ἩοἱΪγ ΟἸιοβί ψγἃ8 σοπιθ Προ (ἤδη, ἰΠ6Υ βῃου!α ἐλθη 
ΚΩΟΝ {πΠ6 παίυγα οὗὨ ἢ 8 αυδν μὲ : δηά {Π] τΠαὲ (ἰὰ}6 
{ΠΟῪ ΔΡΡθδγ ῃοΐ ἴο ἤανα Κηοόνη 1. 

8. ἀλλὰς Τῇ ρᾶγίϊοϊα ἀλλὰ ἢδ8 ὮΘΓΘ ἃ νΘΙῪ 6]- 
1Πριϊςα] 86. Ηθιηγοἢ 5 Γοη6Γ8 ἰὉ σοπμβ, ἐποιρὴ, 
ἰοὲ ἐῤὶδ δε βίοο, τοίθυτιηρ [Π18 (ο ψ ἢ δὲ ψγ88 ργοπηϊβοά 
ἷῃ νϑσ. ὅ., πδπιοὶν, [ῃδ {Π6γ ϑῃῆοιυϊά θ6 οηάιιρά ψΠΠ 
{πὸ ρον ῦ οὔ ΗοΪγ δριγιι. Δύναμις Πδγα τοἰδίθβ 
ἰο {ῆοβ86 ΒΙΡῊ 8ρι τ] ΘΠ ἀΟ  ΠΠΘἢ 8 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴοὸ (ἢ 8 
ἀἰβοθατρο οὗἁ [Π61Ὁ Αροβίο]!ς οἱῆςο, ᾿πο]αἀϊηρ 8 ΡοΓ- 
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ἔεςϊ Κηον]εάρεα οὗ Αγ ϑεϊδηϊυ, Ζθαὶ, δηα ρϑγβονο- 
ΓΆΠΟΒ ἴῃ {Π6 ργορᾶρϑδίίοῃ, δη ὑη5ηδ θη σΟηΒίΔΠΟΥ - 
1η 16 ῥγοΐοβϑίοη οἵ 11. Βγ ἰδ6 νογάβ ἐν πάση τῇ 
Ἰουδαίᾳ ΓΘ πηϑδηΐ δυθσΥ γερίοη οἵ .4ε68, ᾿ἱπο]υάϊηρ 
Ο4|1|66. ΟΥ̓ λαμβάνειν δύναμιν ΝΥ εἰδίε!η ρῥγοάποασκ 
ἸΏΔΩΥ ΘΧΔΙΏΊΡΪ68. 

8. ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. ϑοιῃηθ ΟΟΙΠΠΊΘὨΔίΟΓΒ 
ΒΔ ἃ μέρος, ΜΗ ΪΟ 18 5οηγ)θί 68 ϑ0Ρ0]16 ἃ. (8668 
1ῃ6 ὌΜΦ ἀν ἢ οὗ Μυῃίῃε δηα ΥΥ εἰβίβίῃ ; ἃ5 ΗἩϑγοαοί. 
8, 25. ὅτι ἐς τὰ ἔσχατα γῆς ἔμελλε στρατεύεσθαι.) 
ΤἬΘΥ ταηδικ, ἴοο, οἱ {6 ΟΠ) β8Ιοη οὗ ἰἢ6 ἀγίϊοϊθ ; ἴῃ 
ψ Ποῖ, μονονογ, [ΠΘΥ βθϑ ποῖ ἴο αν ὕδθὴ ΔΨΆΓΘ 
(Πδὶ [ἢ 6γα ἰ8 8δᾶιὴ Πεἰοηϊδέϊο ἰάϊοη. [10 ψ88 ἃ Ηθῦγον 
ἔογηηἶα, οχργοβϑϑίηρ 1[ῃ6 ψῇοΪθ Μοῦ] ; ἃ8 1η ῬΆ, 10, 
ὅ. 15. 49,6. Τῇα οχργοϑϑίοη πγυβὲ ἢοΐ θ6 ἴοο τη οἢ 
ῬΓΘΒΒ6Ω ; βίησθ 1 ΤὩΔΥ ΓΊΘΓΘΙΥ ἀρθποῖθ ἃ οοηϑίἀογαδίο 
Ῥᾶτὶ οὔ Πα οἰν]!Ζοα ψοι]ά. 

9. βλεπόντων αὐτών ἐπήρθηῆ. ᾿Επήρθη 18 Θαυϊναϊοηΐ 
ἴο {Π6 ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανόν οὗ [Κα 24, 61. Βλε- 
πόντων αὐτῶν 15 τοηἀδογοα Ὀγ ψαΐίοκη. φασπὶ ἰοἱὰ ἴλοϊθ 
ςοηνεῖβϑᾶ βροοίαγοηί γοοθαθηίθῃι. 

9. καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν α. ἀ- τ. ὁ. α. ἸΚυΐποοῖ 
(4|κ68 καὶ 'ἴῃ 1Π6 56η86 οἵ ἐπῆρε; δηὰ ἴῃ 16 βδιηδ ᾿ἱσῃξ 
1 βθθηβ ἴο Ὦανα Ὀθθη σοηῃϑιἀογοα ὈὉγ ὟΥ οἰϑίβθίη, ψῇο 
οἰΐε8 Ηρδγοάοι. 1, 24. τὸν δὲ δελῷϊνα λέγουσι ὑπολαβόντα 
ἐξενεῖκαι ἐπὶ Ταίναρον, αῃὰ Ηδβγοἢ. ὑπέλαβεν, ὑπεδέξατο. 
80 Ρ]υΐάγοῖ ῥ. 985. (εἰἰ6α ὈὉγ Κγρῖα6) δελφίνων ὑπολα- 
βόντων καὶ ἀνανηξαμένων. ΑΡρο]]οάοτ. ΒΙ|Ό]. Φ, 7. καιο- 
μένης δὲ τῆς πυρᾶς λέγεται νέῷος ὑποστὰν μετὰ βροντῆς 
αὐτὸν [τὸν Ηρακλέα] εἰς οὐρανὸν ἀναπέμψαι. ΤΗυ8 Βρ. 
Ῥρβδγῦοθ γθηάθΊϑ, “ 8ηἀ ἃ οἰοιια βυρρογίες πἴπη ουἍΐ οὗ 
{Ποὶν βίης 6. Ὦϊοδιι, ἴοο, ἰδκεβ 1 [οΥ ἀνέλαβεν. 
οι 1ἴ β66πη8 Ὀοζίοσ ἴο τοηάθγ, νι ἢ ΒοΖα, Ρι᾽βοδίοσ, 
αι οκη,, δὰ Κυΐϊηοοϊ, δωδοορέμηι αδοξμἰέ, αδαάμαὶξ, 
ὉΓ διιδάμαϊί. Τηΐο [Π16 ραγίου γ πιοάθ οὗ 1Π6 δβοθῃ- 
5100 1 866 π|8 ποῖ δάνβ8016, ψ ἢ ἴη6 (ὐογπηαη ΤΠ6ο- 
Ἰορίδη8, ἴοο σΓΙΟΌΒΙΥ ἴο ὈΓΥ. 

ψαΐοκη. οὔϑογνοβ {παῦ νῆα! 18 ἤθγΘ συν βαιἃ οὐ 
97680.5, νναὰ8 ὈῪ {86 δποϊθηβ δ βοὶν δἰἰγυΐθα ἴο τηδηΥ 
οὗ 1Ποἷγ ἤΘΓΟΘΒ; δχαϑιηρίεβ οἵ ψ ποῖ δα δάἀδυςοα ὃν 
ΕἸ5ηογ. 
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10. αἷς ἀτενίξοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν. Οἷὴ [ἢ 6 Β688 
οὗ ἀτενίϑειν 866 16 ποῖα οἡ [μι|Κα 22, δ4Φ. Νοίν!ἢ- 
βίδηδίιησς τι θαι Κιΐηοοὶ δηὰ οἵθογβ ὑγρα, ἀτενίδοντες 
τηυβὲ θ6 οοη]οϊηοα ψΠ εἰς τὸν οὐρανὸν, ἀηὰ ποῖ νιτἢ 
στορευομένου αὐτοῦ, τοηδετοά ὈΥ Κυϊποοὶ ροβίαυδῃηι 
δοϊεγῖι : ψῃο ἢ βθοη8 Παγϑῃ. ὙΥ εἰβίθιη οἱϊθβ Αηΐ1- 
Ρδΐδσγ 8ρ. ϑῖο". ρ. 418. ἀτενίϑειν εἰς τὸ ἔμπροσθεν τοῦ 
βίου. ]1 δὐά ἃ τηοΐθ δρροϑιῖΐα ρᾶβϑᾶρα ἴτοῖη Ατδί. 
Ῥμῃαθοιι. 128. ψ ἤογο, βΒρθακίηρ οὔ͵αβεςα Ἰοανίηρ [ἢ6 
Θά, δηἋ δϑοθπαϊηρ ἐο ἤδάνθῃ, ἢ 8808: τοὺς δ᾽ ἄρα 
εἰς αὐτὴν ἔτι πάμπαν ἐλίμπανε παπταίνοντας. 80 8130 
51]. 114]. ἴ,. 18. (ετ6ἀ Ὀγ ΒιυϊκΙογ.) Ηἰ5 ἰαιὶ τϑάϊθγα 
ἄἀπις68 ἰΙοσα ἃπιοθῆᾶ ρ]ογαπὶ; ΒΓγοβοαιαγαιθ ΟΟμ 18 
ΡΌΘΥ δαἀνθηθγαῖι8 ΘΙ 68. 

11. τι ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς οὐρανόν. Τῇ ψοτά 
ἴσταναι Ὠοῖ τη ΓΟαΠΘΏΛΥ, ἃ8 ἤ6 ΓΘ. ἢ85 ἃ σοη]ηςὶ Π0- 
ἀἴοὴ οὗ διηδΖοιηθηΐ, ὅζο.; ψ ῃοἢ 18, πΠονανογ, 830Π16- 
{{π|688 Θχργοββϑιὶ ὈγῚ ψογάβ δα θα, κατ᾽ ἐξήγησιν; 88 
ἴῃ Ατγίβίοι. Ῥοὶτ. 8. (εἰϊεα ὃγ Ὑ εἰ5.) ἐστακέναι καὶ 
ἔμπληκτον εἶναι. Απᾶ Ατίβίορῇ. οἰἰοὰ ὈΥ ΨΑ]οῖ. τι 
πάσχετ᾽ ἄνδρες ; ἕστατ᾽ ἐκ πεπλήγμενοι. 

14, ᾿Ελαιώνος. (ἢ {686 [ὈΓΠῚ8 ἸΏ ων σοηδβα}: Βρ. 
ΒΙοιηβοϊ ἃ οὐ “5ο γ]. Ργουν. 667, δηὰ Αγράαπι. 235. 
ΤΠ ἰεαγηθὰ Ῥγεϊαίθ, ψ ἢ σγοαῖ ρῥγοΟΔὈΙ ΠΠΥ, σοΠ]766- 
{ιγ68 (ἢδι {{|18 ἔτη ψνᾶ8 ἀθγινοα ίτοιη ἴἢ6 ρϑημνθ 
Ῥίυγαὶ οὗ (Π6 Ὠοιη ἴῃ [Π6 ποηγηδίνα. ΑΙ ΚῆδΔοΓ ἴοο 
ΓΟΏΔΥ 8 {Πὰὺ Ἐ[}}8 ΌΓΠῚ 188 ἃ οοὐοοξϊυε ἤΌγοΘ, πα ἰγὰ8 
8 86η86 οἵ ρῥἰορηίγ. Τῆδ βευ δηΐ πᾶν ΨΊ δαἀνδηίαρθ 
οοηβαϊί ἢ18 Ὠοΐῖθ, ἰῃ ψὨ]οἢ ἢδ ρίνοβϑ, ΠΙΔΠΥ ΘΧΔΙΏΡ[68 
οὔ {}15. 

12. σαββάτου ἔχον ὁδόν. "ἔχον 15 ραΐ ἴοτ ἀπέχον, 
δεῖησ αιδίαηί. δο {6 θεβὴ (οιμηπηρηίδίοτδ, ἔτοτι 
ΟΠ γγβοβίοιῃ ἀονψηναγάβ. Τἢ8. βρη! σδιοη Οσσυ 8 
ποῖ ΟὨΪγ 1ἢ {6 θ6βὲ (]4835164] νυ ῖοσβ, οἵ ψῇῃϊοῆ 6χ- 
ΔΙΏΡ]658 ἅΓ6 ρίνθῃ ὃν Κυρκε δηὰ ΑἹθοσγί, (866 4150 
ϑὲ, ΤΊ|658.) θὰῦ δ'8ο ἴῇὼ 1υΚ6 24, [8. Π18 αἰδίδησα 
σοῃϑιϑίοα οἵ ἔνο δυπαγθα οὐ 118, ΟΥ Ρᾶς68, ΟΣ βανθῆ 
βίδ1ἃ δῃά ἃ ἢα]ζ. (866 [Κ6 24,18. 20}.11, 18. δῃὰ 
1{πΠ6 ποῖθ.) Τἢ18 ϑρᾶσθ ἢδα Ὀδθη ἀδίθγη παρά, ποῖ ὈῪ 
ΔΩΥ͂ ροβίέϊνε ᾿π]υποιο οὗ [86 Μοβαῖς ἂν, θὰ} ὈγῪ 
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1Π6 ἀεδοϊξίοόη οὗ {η6 ΒΔΌΡῖ5. (866 Τρδιίοοίῖ ἴῃ 1οο.) 
ΤΠ ἀϊδίδησα οὗ {πΠ6 Μοιιηΐ οὗ ΟἸῖνοβ ἔγοιῃ Ψψ6γιβ8- 
6 Π1 18 νΓΙΟΙΒΙΥ σαὶ οι] ; Βοιηθ. Πη65 δῦ ΟἿΪΥῪ δἰχ, 
ΟΥἿ ονθῆ ἢν ίδαϊα ; Ὀὰΐ δἰ ῆοῦ οὗ 1Π6 αἰβέδησοβ 
τηΐρῆς 6 σοτγοοί, δοςογάϊηρ ἴο {{Π6 ραγέϊσυϊαῦ ροϊηΐς 
οὗ Φογυβδίοθιη, δηα οἵ 16 πηουηΐδιη γθοκοηθρά ἔγοιη. 

18. ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερώον. ἼΤΠ6 νογὰ ὑπερώος, 
ψ οἢ οἴζθη ὁσσγβ 1. {ἰ|ὸ Οὐσοοῖς ψτίογβ, (866 Ἦ εἴ- 
βίθ᾽ ἢ᾿5 ΘΧ δ} }065,) 18 ΡΓΟΡΘΙΙΥ δη δά]θοίνο, βρη νίηρ; 
ὩΡΡΕΟΓΡ, οἰουωέοα Ἔ, Δη(ἱ του ]Γ68 (ἢ6 βυραμπαϊοη οὗ 
οἴκημα, Μ Ὦ]ΟΪ. ἰ5 ΒῸΡρΙ]οα τῇ [μοΐδη, Α3. 45. (οἰϊοά 
ὑγ Ὗ εἴ8.) κομίβουσιν ἀνω τῷ κλίμακι εἰς οἴκημα ὑπερώον. 
ἼΠ6 ᾳυρβίίοη ἤονανοῦ 18, ΨΒΘΙΠΟΓ 6 ἃ΄6 ἤσγα ἴο 
υπαἀογβίδης ᾿ἰ οὗ δη τρρθι ἀραγίπηθης ἐπ ἐδδ Τοηιρίο, 
οΥ οἵα ρμγϊυαέο λοιιδο. ΓΘ ἐὐτιπεν Ορ᾿πίοῃ 5 δαορίοά 
Ὀγ ε Ὀίου, Ηδιμπιοηά; δεμοοίίσοη, Ψιτίησα, δηὰ 
Κιτοῦβ, ἢ βυρροτί οἵ ψηϊοῇ ΓΘ ΥῪ ἀρρθ8] ἰο [λ|Κα 20, 
ὅ0. Αςἰβ 29, 46. Νον (δὲ [ῃ6γθ ΘΓΘ ὈρΡΡΘΥ ΤΟΟΠῚΒ 
1η τη6 Τοιρ]6 ἔῸΓ νϑ ΓΟ 8 γο  ρ]Ου 8 τ1868, μέ: 18. ΠΟ 
γϑάβοη 0 ἀουθί, (866 .08. Αηί. 15, ὅ, δεϊάδη (6 ὅγῃ. 
1279, δηὰ Ψιηρα ἀθ ὄγηαρ. 1, 6.) θα [πὰ δὴν 
οὔθ ψ'8 κατ᾽ ἐξοχὴν σΑἰ]εὦ τὸ ὑπερώον, 18 τηογα ἰηδῃ 
σδῃ ὃ6 ρῥτγονϑᾶ ; δηά ἰΐ 15 αἰ συ ἴο σοησοῖνα ἢοῖν 
βιι ἢ σοι ράγαί νου ργῖναῖθ ἀραγίθηΐ8 βῃουϊα ἤαν 
Ὀδθὴ ςοπορᾶθα ὈΥ ἴΠ6 “ον βῆ πιαριβίγαον, δηὰ ἔογ 
Β0Οἢ ἃ 86, 0 ἃ ἔδιν Ροοῦ (888. Α5 ἰο [ἢ6 
ρᾶβ85δρ68 οὗ 1Κ6 24, δ8. Δηὰ Αοἰ5 2, 46. 1 δρτεϑθ 
ψ ἢ Κυϊηοοὶ, {Πα (ΠΟῪ ἀγα οὶ οἵ βιυσῇ ἃ παίιγα 85 
ἴο σοπΠΊρο6] 8 ἴο {ΠΠηΚ οὗἩ δΔηὴγ βοῇ δραγίπηθηΐϊ οὗ {ῃ6 
Τορ]6. ἽΠοΓα β86θη5 [ΠΘγοίογα ΠῸ γθᾶβϑοη (0 8Ρ8ῃ- 
ἀοῃ {Π6 δοιίθηΐ δηα σοϊῃηοην τγαοοὶνθα ορἰηΐοῃ, 
1πδὲ {ἢ15 ν᾽88 ἃ ἰδΓρα ἼΡΡΘΓ δραγίπηθηΐς οὗ βοπθ ρτί- 

π᾿ 80 Ὀίοηγβ. ἢκ]. 659, 24. ἑτέρων μὲν τὰ κατὰ γεῖα λαγχανον- 
των, ἑτεραὶ δὲ τὰ ὑπερῷα. Τΐθ ψοτὰ πα ὈσδῺ οοπβίἀδγε ΌΥ 4}} 
(οηληηδηϊδίοῦβ 85 ἃ οοπιρομπα, ἈΠ 1,. Βοὺ8 αἰδοεονογεὰ παῖ ᾿ξ ννα8 ἃ 
σἰπιρί.. Ναϊοῖς. οοιραγεθ σου. []. β. 5614. Παρθένος αἰδοίη ὑπε- 
ρώϊον εἰσαναβᾶσα, δηιὰ οὔϑογνοα ἴπαὶ {Π|8 ἔογιη ͵8 ἔγοαυιθηῖ ἴῃ {Π6 
Οάγεθεγ. Ὑπερώϊον, (ςοπίϊηιιβ ἢ6,) οοηιγδοῖθα το ὑπερῷον, ἰδ ΔΏ 
δάἀ)εςϊνα εἰρη γίηρ; ποίμίηρ ἴπογα ἤδη δωρογία, Ὑὲ ἴδᾶνα ἴτἢ6 
[Ὰ}} ἔογτηι ὑπερώϊον, βϑμροτγὶμα οοποίαυο, νν ὨἸΟ ἢ 8 ἔοιιηή ἴῃ ῬΟΙ]υχ, ],. 
1, 9. 381, ποῖα ὈΥ ὑπερῷα οἰκήματα δἴδ τηρδηῖΐϊ εοποίαυϊα διρέετίοταω, 
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ναία ἴουβ6, δ ψ οἷν (48 βοιηθ {πὲ}1) {Π6γ6 Π86] ΒΘ Θῃ 
Πα] ἃ ργινδία βγῃδροριδ οὗ (6 (δ  ]|δη8. Βα {πδῖ, 
ΠΟΥΟΨΟΙ, ἃ8 1 ΤΏΔΥ, 1 ἰ8 σογίδίη (πδ΄ ὕΡΡΟΙ δρᾶτγί- 
Τὴθηΐ8 ΜΟΓΟ, ἴῃ ἴπ6 ἤἢοιι8698 Ὀο(ἢ οὗ (Π6 Οτοοῖς δά 
Οτίθπίδὶ παίϊοηϑ, 80 σοηβίγιοιϊθα 88 [0 βοῦνθ ἔογ [ἢ6 
ῬυΓροβεΒ οὗ αἰπίηρ-ΓΟΟΙΏ8, ρΑΓΪΟΌΓΒ, ρα ΠΊΘη 8. ἴῸγ 
(ἀΚίηρ ἜΧχϑγοίβθ, ἄς. δηὰ ἔγοιι {ἢ 6} 51}ΠΠ688 δηά ρτγὶ- 
ΨΔΟΥ, ὍΘΙ οἰἴθη δρργορτγίαϊθ, ἃ8 ογδίογιθβ, ίο (ἢ 6 
ΡΌΓΡΟΒΕΒ οὗ υη6α δηά ἔδΔιη}γ ΜΟΥ ἢΡ, ΟΥ το] Κ! ΙΒ 
Το Γοηθηΐ 8η4 ργιναῖα ργάγοῦ. Μ|ςἢ86]15 ΘΟ ῃᾶΓ6Β 
τἰ6 Ασγαρίδηῃ “ίοσαπ. Οὐ [Π6 Ὡδηη68 866 Μαίϊ. 10, 
4, βΒαᾳά. Αἢἶον Ἰακώβου βιθδαυά ἀδελφὸς, ψὨΙΟἢ 15 8 
βϑοιμονδί πηΐγοαιοηΐ 6110 518. 866 [ξὸ 6,16. Διά. 
1. ΑΙς. 2, 2. νῇδθγθ 8ε6 Βορΐεσγ., δηα Ευγὶρ. Ιρῃ. Α. 
7068. δ'οα δἷβο οβδβ. οἡ 1)ιοάογ. δὶς. 1, 912. 4}} το - 
ἔοτγοά ἴο Ὀγ Καυϊηοεοὶ. Ἴ 

14, προσκαρταροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ εὐχὴ. ἨεΓο 
ΓΘ εἐὐτος ἐπίηκὶ ἴὸ μ6 Ἀὐϑυσμτ ΩΝ τὸ ΒΥπίαχ 
δΔηἀ 86η86 οὗ προσκαρταρεῖν, ΨὨϊΟἢ ΟΆΓΓΙ6Β ἃ ἀδένα, 
δΔηἀ 15 υβ6α Ὀοίζῇ ψνιτῇ ἃ ρογϑοη, ἰῺ (ἢ 6 86η86 οὗ ἐο δὲ 
ὃν, ἰο ιυαὶϊέ ὩΡΟΉ ἀὴν οπ6, (8 ἴῃ Αοἴϑ 8, 18. 10, 7. 
1ειοβῖῃ. 580, 6.) δῃηὰ ψιἢ ἃ ἐλέηα; ὈυΐΓ Ομ] οΗ͂γ 
Ψ ΙΓ (Π6 ἑαέέογ, Δη6, ἴγοῦη (ἢ6 δα)ιιηςΐ, βίη ῆς8. ἴὸ 
ΔΡΡΙΥ οπϑβοὶ ἢ οἰ βου ἴο δὴν {πΠηρ. ΤῊΙ5 0.86 185 σοΙη- 
το οίῃ ἰο (ἢ δορί" 65 (45 ὦ, 442. Ἐοι. 17, 12. 
(οἱ. 4, 4. Αοἰβ8 6, 4.) δῃὰ ἴο {Πη6 (Ἰαβ88ῖς δὶ τυτὶίρυϑ ; 
ΘΧχϑιΏ 68 οὗ νῃϊοἢ πιᾶὺ 6 86θὴ 1ἢ 5.ἢ}]. [6χ. δε- 
σοΟΠαΪγ, 6 ΤΥ οὔδϑογνα (ἢ6 τ1566 οὗ (ἢ6 ραγίοὶρ]ς πὰ 
ΔΌΧΙΠΑΤΥ ν ΓῸ 1ηϑἰθοαά οὗ [Π6 ᾿πηροτίδοϊ ; ἃ ρϑυγρῃγα- 
818 ΝΘΓῪ [γϑαιθηΐ, ΘΕΡ ΘΟ γ 1 1π6 ἰαΐογ ΟἼστθοκ ντὶ- 
618. Κυϊηοοὶ τγοΐετϑ ἰο 106 ΠυπΊθγουβ ΘΧΘΔΙΏΊΡ 68 
Ὀτγουρμί ἰοροίποῦ Ὀγ ΕἸβοῆεγ οἡ 6] ]ογ, Τ᾿ 8. Ρ. 9. 
Ῥ' 4, Ὁμοθυμαδὸν 15 ἃ Ψψοτά ἔγαηϊΘΏΓΥ υβ6α ὈῪ δι. 
ὑΚ6, 8Δπη4 οηςα ὃγ ϑί. Ῥδυϊΐ, 'η Βοηι. 15, 6. [τ ποὶ 

ὉΠ ΓΘΑ4ΌΘΠΕΥ Οσσιιγβ 1 {Π6 δερῦ. ΒΙΠΡΙΥ 1η {Π6 56η86 
οὗ ἐοσοίπον; 88 ἴὴ Ναπι. 24, 24. καὶ αὐτοὶ ὁμοθυμαδὸν 
ἀπολοῦνται, Δῃα “208. Απί. 1ὅ, 8, 2. ὁμοθυμαδὸν ἐξηβόων. 
Ις 15 Ἔχρίαϊπθά Ὀγ 1ῃ6 ΟἿοββ. νείί, δσυπμί, δῃηὰ ὈΥ 
ϑυ 1445 Δηα Ηδβγο 8 ὁμοῦ οΥ ὁμοψύχως. 11 οσοσυΓβ 
ποῖ πηΐγοαισσηςίν 1ἢ (6 ΟἸαΒ816 41] ψυιίογβ, οὐ ψ οὶ 
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ΒΧΘΙΏΡΪ68 ἅτ δα ἠποοὰ ὃν γοίβ. Τ᾿, 9, 98. ἔγοπὶ Χϑη. 
Η!ι. 7. Ηδτγοαοίι. 9, 8, 6. Τ)ειηοβεὶ. ἢ]. 4. ῬὨΠο 
ῷ, ΟΦ, ὃς 109. δπῇ 1{|}04η. ΟΥ. 446 Β. 

Τη6 ψοζὰ δεήσει 15. ΠΘΑΙΪν βΥποηγηουβ ΜΠ {8 
Ργθοθαϊηρ' προσευχῇ, Ὀὰΐ 1 σδηποῖ 566 οὐ ψ]δῖ ρῥγίη- 
ΟΙρίδ 18 ᾿ιὰ8 Ὀθθη Ἔχριηρθά ἔγου (ῃ6 ἰοχέ ὈῪ (168. 
Ὀδο ἀπά Ηθίηνιο 5. [τ σαΓΓΙΘ5. ΘΝΘΓῪ τηδ1Κ οὗ ρ6- 
ΠΌΪΏΘΉ685, Θνθ ἢ {πᾶΐ ρέροπαξέϊς 6 ΜὮΪςΟΙ. 15. 80 
σΠαγδοΐθγιϑίῖα οὗ [ῃ6 Οτὔθηΐαὶ δηά Ηε]]δηϊβεῖὶς 50γ}]6, 
δηΐ οἵ ψῇῃ οἷ νγα να δχϑιῃρ]6β Ἰὼ Ἐρῃ. 6, 18. ΡΒ]. 
4,0, Βγυ {8 γυναῖκες ἅτ6 ποΐ ΘΓΟΪν τηθδηΐ (88 
Β0Ιὴ6 ὕδνα βῃρροβοϑι) [Π6 εὐἷσθ6 οἵ τῃ6 Αροβί!68 δπὰ 
ὑγοίγθη οὗ ουὖῦ [,ογὰ, (οὐ οῦν 86, ἃ5 ο  οὔθογνθϑβ, 
αὐτῶν Μουϊὰ πᾶν θ6θη δα 466,) δι [Π6 τὐονιθη ροη6- 
ΓΑ γ, ̓ Ἰηο]υ ἢ σ τῃο86 ψῃο ἰδ [ΟΠ] οννθὰ οὖν [οτά 
οινΐ οὗ (411|66, ““Δη4 τηϊπβίθγθα αηΐο Ὠἰπὶ οὗἁ (ἢ 6] 
5 Ὀβίδησο,᾽" (866. Μαῖίι. 27, 5ὅ. Τλικο 8, ὦ, ὃς 8. 24, 
10.) δηά ψῆο (45 Κυϊποοὶ οὔβεγνθ8) ἢδα Ἰοϊπηϑά (ἢ 6ῃ}- 
56 |Ινθ8 ἴο (86 Αροβί[6ὁ58 ψ ἢ 50 τηῖοἷ {Π6 ποῦ ἀ6. 
ΘΟΙΟΙ5 Ρτορτί θυ, δίησα {Π6 Μοίμιον οὐ Ψ6βι8 ἀϊὰά ἢϑι- 
8610 ἴογπι ἃ ρᾶτὶ οἵ {ῃδὶγ Ὀοάγ, ἃ8 ἢανιηρ πδῦ δϑοάβ 
ψ ἢ Φοηη. ΒΥ Ψ6805᾽85 διθέψγθη Ὀδθίηρ πιθηκοηθά, 
1 18. οἶθδγ (δὲ {ΠῸῪ ψογα πον ἰδ ἢ αὶ] ὈΘ᾽ αν ΓΒ, 
ονονοῦ {παν δά ΤΟΓπΊοΪΥῪ θθοὰ ᾿ηἀαυςθδά ἴο εἰοιθέ 
οὗ 818 Μεββίδι βῆ, δηά ψεσ βιύναγθα ὃν ψου]α!γ. 
τηϊηἀρα νον. 866 (ἢ6 ηοΐα οἡ ώοῇ. 7. 8. 

15. Ετοηι {{}|8 νϑῦβα ἴο (6 θη οὔ {πΠ6 σμαρίδσ, ψ8 
ἤανθ {π6 δχμογίδιίίοη οἵ Ῥβίοσ ἴο ἴῃ6 ἄροβι!8β ἴο 
σἴοοϑθ δηοΐμον ἴῃ ἴῃ6 σοοῦ οὗ Ψψι445 βοδγιοῖ, δῃηᾶ 
(ἢ γϑϑι]ΐ οὐ ἀπ οἰοῖςθ. Βγ μαθηταὶ ψ6 ἅΓ6 ἴο τιη- 
ἀογβιδηά, ποῖ {πΠ6 ΑΡροϑβί68 οηἱυ, θυΐ {Π6 1156 1065 ἴῃ 
βθηοιαὶ. ΒΥ ὀνόματα ἃ΄6 πηοδηΐ 267500,8, ΠΙΘΉ; ἃ8 ἴῃ 
Αροο. 8, 4. ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα. ἘχΧδΙΏρΡ]65 οὗἉ {18 
ΙΔτοπὶ 4Γ6 σίνοη Ὀγ ΟἾ455, ΡὨΠ]. 806., ΕαΡΠΒΙ 1η 106.» 
δαυῖς, ΤΏ68. 2, 4902., δηὰ Ν᾽ οἰβίδιη ; 88 Ῥοϊγῦ, 1426. 
μαρτυρίαις δὲ χάριν ὁμολογούμενα δύο ὀνόματα. ΝΟΓΙ͂ ἰ8 
1 υπκῆονη ἴο τ1Π6 1,1 νυγΙοΓ8.; 85 ᾿ῃ Ον!ά, Α. 4; 
1, 835. Ηεδτγουμ οἶάγα να]θία ποηιῖπα. ϑῖαι, Τμεῦ. δ, 
878. Θυΐβηδιη ἰδία ἀυ05, Πα ΙΒβιηα Ῥῆοοθο.. Διοηιῖπα, 
ςφοπηηϊδὶι 68 ἴῃ αἰβογιηἶηᾶ ταρθ89 [δαή, Ηοσ, 

ΝΟΙ, ΙΝ. Ο Ν ᾿: 
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Οατη). 8,1, 16. Οπιηθ σαρᾶχ πιοναῖ ὑγπᾶ ΠΟΠΊΘΉ. 866 
ὅτοηον. οἡ ἴἰν. 1, 8. ΑΠοΙ ἐπὶ τὸ αὐτὸ βυραυὰ 
χωρίον οΥ οἴκημα. 10 Ὠοναναι 51Π|0Ρ|Υ ἀδηοίθβ ἐοσο- 
ἐΐον, δα 18 ὀχρί δηθὰ ὃγ Ηβδβυοῆ. ὁμοῦ, νυἱ 1} 1 ς] 
αἶβο ἰΐ 15 Ἰη Θγοδηροα ἴῃ τῆ6 νϑγίουβ ασθοκ νϑυβί ἢ 8 
οὗ {πΠ6 ΟΙά “Γεβίδιηθηί. ΤῊ 8 Ἔχργθϑϑίοη ( ]ς ἢ ἰ5 
οἴδη υβοά ὈγΥ δι. [Κ6) πᾶν ἰπαϊοσαία 1ἀοπτγ οὗ 
ἐΐπιό, οΥ οἵ ρίασε, οὐ μι "}οδθ5 ἀῃὰ νἱ θεν; 88 ἰπ 2, 44. 
(νοῦ 866 {π6 ποῖβ,) δηά ρϑῦ!αρ8 οἡ τῆα ρῥγθβθηΐ 
οσοαϑβίοη [Π6 ἸΔίἴ6Γ ΠΏΔΥ 06 Δββϑοοίαίθα ψιἢ (ἢ6 ἴοτ- 
τοῦ, Βγ {Π6 ὄχλοι, ὅζα. [5 ΤΠΘΓΕΙΥ τηθδηΐ {Π6 ΠΠΊΌΘΓ 
οἵ ἀϊβοῖρ᾽] 65 ἔλθη ργδδεηΐ, οαἱΐ οὗ ἃ ὯΓ τῇογο σοηβίογ- 
δΔῦϊΪ6 πυιηῦογ, (υρναγάβ οὗ 51χΧ ἢυπάγοα,) πιοϑὲ οὗ 
ψοπ) Πδα γειηδἰηθα ἴῃ 1166. δῇϊογ (ἢ6 1, ογα 8 858- 
Βαδῃϑίοῃ : δηὴ 85 {0 {{Π|6 ΠιυΠΠΌΘΓ 4886 1] 6 ἃ ἴον ρυὉ- 
Ις ψουβῃίρ, ἰὲ ψουϊὰ νᾶγῪ δοςογάϊηρ ἰοὸ οἰγουπι- 
δίδῃ 63. 

16. ἄνδρες ἀδελῷοὶ. δα ὑἢ6 ποίθ οῃ νϑσγ. 11. Ἔδει 
πληρωθηναι---τὸν ᾿Ιησοῦν. ϑοιηθ ὙΠοοϊΪορίδηβ, 85 ὈΓ. 
ϑΥΚα5, Εοϊκοσιηδη, δηα ΟἰΠΘΓΒ, ἐοἷη πληρωθῆναι ΜΝ 
περὶ Ἰούδα. Βυΐϊ [Π6 56 η868 ἴΠ8 οἰ]ο 6 15 ΠΕΙ ΠΥ ροΓ- 
ταιτίοἀ ὈΥ 1Π6 σοπίοχε ΠΟΙ ΟΥ̓ 16 τδς ἰοφιοπαϊ ; 
δίησα {π6 ρὮγαβα πληρωθῆναι περὶ τινὸς, ῸΣ ἐπὶ ΟΥ ἐν 
τινα. 15. υἱΐοΣὶν τπδυς]ογιΖρά. ΟΥ̓ οδῃ ἴ δβϑοηΐ ίο 
ΟΙ δηὰ ἘΝ τρίτη, (ῃ4ἱ ροῖονς ἢδά τγοΐργθησο ἰὸ 
5. 41,9 ὃς 10. βίης ἴπογα 15 πο νϑϑίρε οὗ δῃγ βιιοῇ 
Αἰ υϑίοη ἴῃ ἰἢ6 σοῃίοχί : ψἤογΘαβ, ἔγοῖι νογ. 90 ἰἴ 15 
Ὀἰαίη {πὸ ([Π6 Αροβί]6 δα 1η τιϊηά 58. 490, 25. δηά 
109, 8.; δηά {πουρῇ [ἢ6ΓΘ 86 τἸπϑην ρᾶγίβ οὗ Ὀο(ἢ 
τἢσβ86 Ββ4118 νη ἢ ἀγα οί ἴο Ὀ6 σοηῆηρᾷ ἴο 7υἀ485, 
Βυϊ ΔΓΘ ΙΠΟΓΘ ΔΡΡ]1σΔ Ὁ] ἰο Ταν!α, γαῖ ἰξ 18 ρ]αίῃ, 
το ἐῃ6 Αροϑίε᾽5 σψογάβ, (πα βϑοίηβ ρᾶββᾶρεβ οὗ 
1Π 686 Ῥ54]1η8 ΨΈΓΟ πηοδηΐ ἴο ἢᾶνα Γοίθγθησο ἰο Ψ{υ485 
ῬυϊπηαγΪγ, Πουρἢ ποῦ ἰο {Π6 Θχοϊυϑίοη οὗ Ἰ)αν!ά. 
Ἰζυίϊποοϊ, ἀπ οἰἢοῦ σοημιησηίδίοτθ, ἤᾶνθ Γθοοι 86 ἴοὸ 
νδί 18 οα]]οα αοοοπιπιοάαἰΐοη. Βαΐ, ἀροη {Π6 016, 
1Έ βαϑϑιῃὴ8 δαί (ο Ἴοποϊυάθ, σι )γ. θϑοάάτι!ἀσο, 
(δὶ ψ 116 Πᾶν! ργορἢβιοα οὗἉ [Π6 οΔ]δηη 168 ΠΟ ἢ 
δῃου!ὰ Ὀοΐα] ἢ18 ραγβθουίουγβ, 1 8 γενθαὶβα ἴο ἢ ἰπτ 
Ὀγ (86 Ποῖν δριγῖξ, (παὶ [ἢ6 οπθηιΐθδ δὰ πιμράογογα 
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οὐ τῇα Μαββίαι,) βῃοι Ἱά ἱπμογις ἐλοδα ογδο8 ἴῃ 81] 
{Π ΕΓ ἴθυτοσ, δηὰ ὃ6 γοῖ μοΥ πιϊδεγαδίο ἰἤΔη 16 ρ6Γ- 
ΒΟη8 ΟἹ Μῇῆοπ)! (ΠΥ ΜΈΓ ΤΏΟΓΘ 1Ἰπηπγράϊαίε]ν το [8]. 
ΤῊ8 ἔδοεϊ (ἢ 1561 χοθαάϊηρ ργοῦα0]6) ἢ6 ἰαΚαϑ5. ἰο "68 
αϑβογίθα ἰὴ {6886 ψογάβ, 88 ψῃδὶ ψγὰ8 γοναὶ θα Ὀγ {Π6 
βΔῖη 6 ΦρΙΓΙ ἴο {Π6 ΔΑροβῖ]α Ῥείθσ. ΑἸ Ὠδνίηρ, 
ἴον {1Π61Ὁ σοηδοϊαίίοη, Γαπι παρα ἰῃθι οὗὁὨ [ἢ}8 ῥγο- 
Ρῆθον, Ῥεῖοσ Ὀθρὶη8 ἴο ἀϊβοίοβα ἢ18 16 ΠΈ10Π8 ΤΠΟΙ 6 
οΟἸδαγὶυ. 

17. ὅτι κατηριθμημένος ἦν σὺν ἡμῖν.  οἰβίοίη 8ἅ- 
ἄϊιοα8 ἴνχᾷὸ ΘΧΔΙΏΡΙ658 οὗ καταριθμέω, [Π6 οπα ψίῖβουΐ 
1ῃ6 ΡτΓγβροϑβίϊίοη, {ἰπ| οἴμογ νι μετὰ Ἔν ψου]ά 
ἤᾶνθ θ6θη τόσα οἰθρδηΐ; δῃή 1ηἀ 6664 1{ 15 80 τ θη 
1η (ῃ6 (οά. (δῃϊ. ἴῃ 8}} {πΠ6 πηδηυβογιρῖβ, ΠΟΎΤΘΨΟΊ, 
1η ννῃϊιοῖ 10 15 ουηα, 1{ σδηηοί ρα 6 σοηδιάογοα 845 ἃ 
81ο58. Κυϊΐηοθ] γϑηάριβ ὅτι φμαγιφμανι; ἃ8 ἴὴ [ΚΘ 
11, 95., δῃὰ τοίριγβϑ ἴο [ἢἰ8 ποῖθ οἡ 42οῖἢ. ὅ, 9ὅ., ἀπά 
(Ι485, ΡΒ. δ, 81. Μαγκίαπα τοηάθγβ 10 δεσαιίδο: 
θυ (Π6 ἔογΟΓ βρηϊβοδίίοη, {Πουρσὶ δοιηθνν δ ΓᾶΓΟ, 
8668 ΠΟΤ ΔρΊΘΘΔΌΪΟ ἴο {{|6 σοπίθχί, 

καὶ ἔλαχε τὸν κλῆρον τ, ὃ. τ. Λαγχάνειν ὈΓΟΡΘΙΙΥ 
ἀδηοίο8 ἔο γδοθῖυο ὃν ἰοΐ ; ἃ8 ἴῃ [λ|Κ6 1, 9., δῃὰά [ἤδη 
ἔο οδέαϊῃ, γοσρῖυο; 848 ἴῃ Χθη. Αηδῦ. 8, 1,9. Τῆιυβ 
κλῆρος, Μ ὮΙΟὮ ΡΓΟΡΘΙΙΥ βρη 168 ἰοἵ, ΟΥ ψῆδῖ ὨΔΡΡΘΙΒ 
Ὀγ ἰοῖ, 18 ἰγδηβίδγγθαά ἴο νηδίθνοσ 1η σην τῦαᾶν Παρρθης 
ἴο ΔΩΥ ΟΠ6, δηά 18 64 οἵ ροβδβαβϑίοῃ. οἵὗἠ ψϑαὶ (ἢ οὗ 
ΡΓΟΡΟΓΥ, Φϑρεοοϊαϊέψ ἴῃ ἰαπά, ϑῖπς 8. βιασ Ροββθβϑί οῇβ 
Ψ ΘΓ δηοίδηςν ἀϊνιἀ6ἀ διηοηρ Πσο]οη β(8 ὃν ἰοὲ; 88 ἴῃ 
Ηεϑὶοά Ορρ. 8341. ψίογα βεα σϑνὶυ8, Δηα Ε͵ΒΠΕΓ οἢ 
νοσ. 25. [ἰ 18 αἰ8ὸ υ864 οὗὨ ἰφθουγ δη]οιηθα οἢ 8ΠῪ 
026 ἴῃ ΡοΪγὈ. 887. ὅ66 Βδμβεὶ ἴη ἰοοσ. Ηρτγα κλῆρος 
ἄἀοθϑ ποί ἀρδϑβίρῃδίο ἰοῦ ἴῃ [ἢ6 588Π|6 86η86 ΜΠ} διακονία, 
αροσέοἰϊοαί πιϊπίδίγῳ, δῃὰ 185 {πογοίογα τϑαμυηάδηί. 
(Κυϊη.) [ἐ 15 οψενεν, (1 σοησαῖνα,) ποῖ 80 πηποἢ 
τοἀυῃάδηϊ, 885 1 ἀδηοίαβ σεπογαίίν αρροὶϊπέπιοηξ. 
Ηριηςο (ἢ ψογὰά Οἰογίομδ. ὅ86 Ὁ ΔΙ σι ἢ ἃ ᾿ἰδαγηθά 
αἰϑϑογίδιίίοη 1)6 πη 6 6 ΑΡροβίοἱϊςο. γνεξβίθίη 1108- 
ἰγτδίθϑ [18 8Β6η86 οὗ διακονία Ὀγ οἰ ἰηρ [ἢ6 [Ὁ] ον ηρ; 
Μογάβ οὐ βομίῃθ8 Οἰθϑρῃ. ὅσα τις αἱρετὸς πράττει 

ο ἃ 
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Οατ. 8,1, 16. Οπιηθ σἂρᾶχ πιοναῖ ὑγῆᾶ ποηΊθη. 866 
Οτοπον. οὐ ἔἰν. 1, 8. Αἴἶον ἐπὶ τὸ αὐτὸ βυραυάὰ 
χωρίον οΥ οἴκημα. Ὁ Ὠονγανοῦ 8: ΠἸΡΙῪ ἀθηοίθβ ἐορο- 
ἐΐον, δηἃ 18 Ὄχρί δηθὰ Ὀγ Ἡβϑβυοῆ. ὁμοῦ, ἢ ΠΟ] 
530 11 5 ἱπιθγοῃδηρθα ἴῃ τὴ6 νἁγίουβ σγοθκ νϑυβί ἢ 8 
οὗ {πΠ6 ΟΙά Γεβίδιηθηῖ. ἢ 8 Ὄχργθββϑίοη (ν ἰο ἢ 15 
οἴδη υβοά Ὀγ δῖ. [ὯΚ6) πᾶν ᾿πα]οδίθ ᾿ἀθπ γ οὗ 
ἐΐηιθ, οἵ οὗ ρίασο, ΟΥὙ ῬΆΡΡΟδΕ5 Δῃἃ νἱθννϑ:; 8ἃ5 ἴῃ 2, 44. 
(νῃοτα 866 {π6 ποῖθ,) δηά ρεγ αρ8 οἡ τῆα ρῥγαβθηΐ 
οσοαβίοη [6 Ἰδξίο Γ ΤΏΔΥ 6 8ββϑοοίαϊθα ψὶτἢ τἢ6 [ογ- 
ἴλογ, Βγυ {μὲ ὄχλοι, ὅζα. 15 ΠΊΘΓΘΙΥ ᾿ηθδηΐ {Π6 ΠΌΡΟΥ 
οἵ ἀϊβεῖρ]ο5 ἐβθη ργθδθηΐ, ουἱΐ οὗ ἃ [ἈΓ πλοῦ σοηῃβίἀογ- 
Δ0]6 πυιηῦογ, (ρναγάβ οὗ βῖχ ἢυηάγοα,) ποδί οὗ 
ψοτ πδά γοιηδιηθά 1 (4116 6 δἴτον (ἢ 1, γα 8 85- 
ΒΟΘηϑίοη : δῃΐ 88 (0 {{Π6 ΠυΠΊθΟΓ 4586} 6 ἃ ἴον ρυῦ- 
Ἰὶς ψουϑῃΐρ, ᾿ξ ψουὰ ΨΔΤΥ ϑοςσογάϊηρ (0 οἰτουπμι- 
δίδῃ 63. 

16. ἄνδρες ἀδελῷοὶ. δα {[ῃ6 ηοίΐα οἡ νϑσ. 11. Ἔδει 
πληρωθηναι---τὸν ᾿Ιησοῦν. ϑοιηθ ὙΠοοΪορίδη, 45 Ὦγ. 
ϑΥΚοβ, Εοϊκογιηδη, δηα οἰ οΓΒ, ὯΝ πληρωθῆναι στἢ 
περὶ ᾿Ιούδα. Βυΐ [Π6 56η86 118 αἰἸοἰ [6 18. ποί ἢ 6 Γ ρογ- 
τηιτοἀ ὈΥ ἰἢ6 σοπίοχε ΠΟΓ ΟΥ̓ {6 κιδς ἐοφμοηαϊ ; 
βίποα (6 ρῆγαϑα πληρωθῆναι περὶ τινὸς, [ῸΓ ἐπὶ ΟΥ ἐν 
τινα, 15. αἱίοσὶν ππδυς]ογΖρϑά. ΟΥ σῇ ἴ 4Αϑϑοηΐ ἴο 
οΙ δηπὰ ἘΣ κώβκη {πΠαἰ Ρεῖΐονς ἢδα γοίθγθησα ἰο 
5. 41, 9 ὅς 10. βίῃςε {6 Γ6 18 Ὧο νϑϑίρε οὗ δὴν βιιοἢ 
δἰ ᾿ϑίοη ἰῃ ἰδ6 σοηῃΐοχέ : ψΏΘΓΘΔ5, ἔσο νογ. 90 [{ 18 
Ρίαϊη {πὲ {Π6 Αροβίΐβ πδά 1ῃ πιϊηά Κ58. 49, 25. δηὰ 
109, 8.; δηά {Ποιιρῇ {Πδγ6 ἃΓΘ ὩΔΠΥ ρᾶγίβ οὗ Ῥοίἢ 
τῆοβα Β58341π|98 ῃϊοἢ ἀγὸ ποΐ ἴο Ὀ6 σοηῆηρά ἴο 7.4485, 
Βαϊ ΔΓ ΠΙΟΓΘ ΔΡρ]] 4Ὁ]6 ἰο [)αν!α, γοῖ 11 18 ρ] απ, 
ἔἴτοῃ ἐῃ6 ΑΡοϑβί165 ψογάβ, {παΐ βοίηβ ρϑββᾶσϑ οὗ 
{π6868 Ῥβ4}Π|8 Θ͵Γ6 πηϑᾶηΐ ἴο ἤανα γϑίδγοποα ἴο Ψψυ485 
ῬυΊαγγ, τπουρὶ ποί ἰο (ἢ6 Θχοϊυϑίοη οὗ αν!ά. 
Ἰζυϊηοοῖ, δης οἰδοῦ σοιηϊηθηίδίοῦθ, ἢᾶνΘ ΓΘΟΟΙ 86 ἰὼ 
Ὑδα. 15 041164 αοοοπιπιοάαἰΐοη. Βαΐ, προη {ἢ6 Ψ ῃοΪΘ, 
ἢ 866 ῃ18 βαΐθν (ὁ Ἴςοῃποϊυάρ, σι Ὁ ζγ. οάάτιἄσο, 
(Πδι ψ Ὦ116 Πᾶν! ρσορἢθβἰοα οὗ 6 σα] 165 ψ ἢ ἢ 
δου ἃ Ὀ6 [8] 8 ρογβϑθουίογβ, 1 νγ88 γον] δα ἰο ἢϊπτ 
Ὀν (18 Ποῖν ϑ8ριγὶ, [παι [ἢ6 Θπθηιῖθα ἀπ φημ άογεγα 
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οὐ 1ῃὴ6 Μαεββίαϊι βου! ἃ ̓ηῃοῦῦ ἐλοδθ σμγ 868 ἴῃ 41} 
{ΠΕ} ἴοσγοι, δηα "6 γαῖ μι οΥῈ πιϊβου αὐΐθ ἰἤδΔη [Π6 ρ61- 
8Β0η8 Οἡ Μῇοπι (ΠΟΥ ΘΓ τΏΟΓΘ ἱπηπηραϊδίοϊγ το [8]]. 
ΤῊΙ5 ἴδοι (Ἰη ἐ[861} ἀχοθθαϊηρ ργορ40}6) ἢ6 (Δ Κ68 ἰο ὃὈ6 
δϑϑεγίϑα ἰη (686 νογάβ, ἃ3 νηί ννὰ8 γανθαὶ δα ὈΥ ἐἰ6 
βδῖη6 ϑρίτις ἴο 1Π6 Δροκβίΐα Ῥεΐθσ.0. ΑΠδγ πανίηρ, 
ἴοσ τ61γ σοηϑοϊαίοη, τοιϊη θα δι οἵ (ῃΐ8 ῥγο- 
Ῥῆθου, Ῥείογ θερίη8 ἴο ἀϊ!βοίοβθ ἢ 8 1 6 [108 ΠΊΟΓΘ 
οΟἸβασίυ. 

17. ὅτι κατηριθμημένος ἦν σὺν ἡμῖν. γνοί(ςἰθίη δά- 
ἄυοο8 ἰνγχὸ ΘΧΔΠΊΡΙ68 οὗ καταριθμέω, {πΠ6 οπα ψὶϊδουΐ 
1Π6 ΡῬτδροϑβιίοη, {16 οἵμοῦ ψιἢ μετὰ Ἔν που]ά 
ἢδνα Ὀ6Θὴ τογο οἰοσδηΐ; δηΐή ᾿πάἀθϑά 10 18 8ὸ ψε 6 ῃ 
ἴῃ (6 (ὐοά. (δηϊ. Ἴ: 411 {Π6 τηδηιιβογ ρῖ8, ΠΟΎΤΘΝΘΓ, 
1 νυν ῃῆῃιοσἢ 11 185 ἔουηα, ἱξ σαηποῖ θυζ θ6 σοηϑιάογρά 88 8 
51.885. Κυϊηοοὶ γϑηάθιβ ὅτι φμαπιφματι; ἃ8. ἰὴ [Κ6 
11, 25., απ σοίργβ ἴο ἢ18 ποῖβ οἡ 4“Ζοῆ. ὅ, 9ὅ., δἀηπὰ 
Ο]485, ΡΙ]. ὅ, 81. Μαγκὶαη τγοηάθυα ἰ δεσαμσο: 
θυΐζ (Π68 ΤολΙΩ6Γ βρηϊποαίίζοῃ, {Πουρὶ δοιῃ αν δι ΓΆΓΕ, 
ΒΘΘΠῚΒ ΠΊΟΓΘ ΔρΎΘΘΔΌΪΟ ἴο {6 οσοηξθχί, 

καὶ ἔλαχε τὸν κλῆρον τ, ὃ. τ. Λαγχάνειν ῬΙΟΡΟΙΙΥ 
ἀδμοίαβ ἐο γεοοῖυε ὃψ ἰοὲ ; ἃ5 ἴῃ ἴλιΚα 1, 9., δῃά {θη 
ἔο οδέαϊῃ, γοςοῖυο ; 848 ἰὴ Χϑη. Αηδῦ. 8, 1,9. Τῆι 
κλῆρος, ΜὮΟἢ ῬΓΟΡΘΓΙΙΥ δι η1ῆ68 ἰοΐ, ΟΥὙ ψῃδῦ ΠΡΡΘηβ 
ὈΥ ἰοῖ, 18 ἐγδηβίγγοα ἴο ψηδίθνογ ἴη αν τοαᾶν παρρθης 
ἴο ΔΩΥ ΟΠ6, δηά [5 864 οὗ ρΡοββθβϑϑίοῃ. οὗ γα! [ἢ οὗ 
ῬΙΟΡΕΟΓΣΙΥ, ἐϑρεοίαίέν ἴπ ἰαπά, βϑἴῃιοσβ. βὰς ἢ ροββθβϑϑί οῃβ 
ΨΘΓΘ ΔΠΟΙΘΠΤΥ ἀϊνιάοα διηοπρ' σοἰοη β(5 ὃν ἰοέ; 8.8 ἴῃ 
Ηεβιοὰ Ορρ. 841. ψῇσδγα 866 (ὐγθνίυβ, Δηα ΕἼΒΠΟΣ οἢ 
νοσ. 25. [ἰ 158 αἶβο ιιδ6εα οὗἁ ἰφθουγ θη)οϊη θα οἡ 8ΠῪ 
026 ἴῃ ΡοΪγὈ. 887. 866 Βδμῇεὶ ἴῃ ἶοο. Ηδργα κλῆρος 
ἀοθϑ8 ποΐ ἀσβίρηδίο ἰοΐ ἰη {ἢ 88Πη6 86η86 ψ|ἢ διακονία, 
αροκνέοϊοαί ηιπὶδέγῳ, δπὰ 185 {πογθίογα τοάἀυηάδηί. 
(Κυϊη.) [Ιἔ 18 ποψενονῦ, ([ σοποθδῖνα,) ποῖ 80 το 
τοὐἀυπάδηϊ, 88 1 ἀδηοίοθβ ρσεοπεγαίίψ ἀρροϊηίηιοηέ. 
Ηρμςε {π6 ψογὰά Οἰογίομδ. 886 ͵ δἰ σΠλι8 ἴῃ ἃ Ἰδαγηϑὰ 
αἀἰϑβογίδίοη [)6 πη ηθΓΘ Αροβίοϊϊςο. γνειβιβίη 1|1π|8- 
ἰγαῖθβ [18 βθη86 οἵ διακονία Ὀγ οἰεηρ [Π6 ΟΠ ον ηρ 
νογά8 οὗ ββοδίῃθβ Οἰδϑιρῆ. ὅσα τις αἱρετὸς πράττε 

; .οφΦ ᾿ 
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κατὰ ψήφισμα, οὐκ ἐστι ταῦτα ἀρχη, ἀλλ᾽ ἐπιμέλεια καὶ 
διακονία. 
. 18, 19. 1 4ββθηΐϊ ἰο Κιιϊϊηοοὶ, οβθητη., δηα Ηξειη- 
ΤΙ ἢ5, (αὶ [Π656 νοΓ868 ἃΓ6 ρδγθηιῃϑίςδὶ, Δη ἃ σοΟπλὸ 
ἤτοι δέ. 7 μο, τοί δὲ. είογ. 1 σοαπηοΐ, ἤοψ νΘΓ, 
θυ. σοηϑυγο [Π6 ΓΑ5ΠΠη688 οὗ Ὠγ. Ὄνθη, ν ο ψοιυ]Ἱά 
ΘΠ ΙΓΟΙΥ σδης661 {Π6π], ἃ8 11 (ἢ6γ6 Ἔσο δὴν Μδ. δὰὺ- 
1ΠΟΓΠΥ͂ ἴον {Π6 οὔ βϑίοη, δηα {{}6 βᾶσγθα ΓΙΈ ΓΒ ΨΘΓΘ 
ηοῖΐ ἀαοσοιιδέοπιοα ἴο τηὰϊκ6 βιιοἢ ΘΧρ Δ ΠΔΙΟΓΥ ᾿ΏΒΘΓΓΟΉ8. 
ΤῊ ψογὰβ {πα πΊβοῖν 98 πρηνὴς γενόμενος ᾿ΏνΟΙνΘ ΒΟΠῚΘ 
ἀπ ου γ, ψ ῃϊοῆ 85, Πονψανογ, Ὀθθὴ δ ἰαγρα δχᾶ- 
τηϊηθα, δηα, 48 Δ΄ 8ἃ8 ἴῃ 6 σᾶ586 δα ῃη)18, Δ4] 5164 ἴῃ 
1Π6 ποΐθ οη Μδϑίίἢ. Φ7. ὅδ. Κύρκα σοπρᾶγαβ ἃ 811|1- 
18 Ρᾶ888ρ6 οἵ Ψο86ρῇ. Β. 7, ὅ, καὶ πταίσας πρὸς τινα 
πέτραν πρηνὴς ἐπ᾽ αὐτῆς μετὰ μεγίστου ψόφου κατέπεσεν. 
ΤΏ ψοτγὰ λακέω 8566Π18 ἴο Ὀ6 8ῃ οποπηδίορορϊα, |ἰΚα 
ΟΥ̓Ρο, ογαοσῖ, ψοφέω, ὅτς., ἀῃηὰ ἀδποίεβ {ἰ6 βουῃὰ 
δι 64 Ὀγ {Π6 Ὀυγϑίϊηρ, ΟΥ̓ΔΩΥ να886] ; δηὰ 24]γ, [Π6 
Ῥυγϑίϊηρ 1{561 (ἢ ν οἢ οὖν ἐεαΐ δηα ἰαοΐ ἀρρϑᾶγ 
ἴο Ὀ6 σορῃαῖθ). ΟΥ̓(Π6 πυϊηθτγουιβ ρᾶ858 668 ἢδαρϑὰ 
τοροϑῖποσ Ὀγν δ εἰβίεϊ η, [Π68 οἢἱν ἀρροϑβιῖθ οῇββ ἅγα ἴῃ68 
οϊ οσίηρ. ΖΒ δὴ Η. Α. 4, σὰ. ἤδη δὲ καὶ ἵππων πλευ- 
ραῖς ἐμπεσόντες διέσχισαν, καὶ τὰ σπλάγχνα ἐξέχεαν. 
ΟΒοΐη, ἢ δ6, 4. Ατδθιιβ αυ!άδπὶ νἱἀττ ΠΟΙ 6 ἢ, 
ΠῸϊ ἀ6 ἰοοίο ἴῃ ρ]αΐοδπι ἀθοιαϊ, οἵ τυρίυϑ 6δβί ο}υ8 
νϑηΐοσ, οὲ νίβοογδ 6]118 εΠχογιηί. 

Α5 ἰο {Π6 αἰ ου ΠΥ ᾿ηνοίνοα 1ῃ ἐκτήσατο χωρίον, 
ὙΠΟ δθο5 δἱ νϑγίθηοο ΨΊ ν ἢδί να ἰθάγῃ 1ἢ {Π 6 
Οοβροἶβ, πδηηοὶΥ, οἵ Διάδ8.5 ἢδνίηρ [ἤγσονῃ ἀονη 
{η6 {ΠῚ ῬΙΘΟΘ8 οὐ 51||ν6γ 10 16 ρεοβἴϑ, πηδην οοιη- 
τηθηίαΐοῦβ, ἃ8 ὙΥΒΙΓΌΥ 8η4 ]1)οαάιάρο, τοιηασγίς, ἰμδι. 
(8ῃ δαοίίοῃ 18 βοπηθί! Πη65 5814 1ὴ δογρίατγα ἴο θ6 ἀἄοπο 
ΌΥ ἃ ρϑβοῃ ΠΟ Ψψὰ8 [6 οοοαϑίοπ οὗ ἀοΐησ τἴ, δῃὰ 
[Π6Υ σοπλραῦα θη. 42, 88. ἔχοά. 428, 8. 1 Κίημβ 14, 
16. 13. 6, 10. 76Γ. 88, 48. Εοπι. 14. 1δ. 1 (ον. 7, 
16. 1 Τίπι. 4, 16. Βιυι1 μουϊὰ γαῖ Ὀ6 πο] ρα 
ἴο ρῥτγοίοσ {γθαίίπρ (8 8ἃ5 ἃ ϑιγαίίυα σαέαοἠγεσῖσ, 
Ὀγ σῇ σἢ Χ9υ0448 τηϊρ]ι 6 5814 ἴο αν θουρῆξ τῃ68 
βεΙὰ ψῆῖῇ (Π6 ννᾶρθ8 οὗὁἨ πα! Υ, ὈΥ γϑοοίνίηρ βυοἢ 
ψΑΡῸΒ 45 τυομίἀ ἕνα ὈοΏρΒΐ {16 ἢΠ6]4. δὸ ᾧ Κίηρϑ, 
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ὅ. 460. ““)κδβ {Π18΄ ἃ {1π|6᾽ ἴο Γοοαῖνα ΤὩΟΠΘΥ, Δη4 ρᾺΓ- 
τηθηΐβ, 8η6α οὐϊυε-ψαγάδ, δηὰ υἱποψαγαδ, ἀηὰ δ΄ἤδορ, 
8η4 οτορ, δῃἀ πιοη-δογιαηΐδ, πὰ πιαϊά-δογυαηές ; 1.6. 
[Π6 πιοποὺ 8η4 νϑβϑί8 ψῃθγον ἢ (Π18 τσῃ! θα ΡὺΓ- 
οἰαϑθα. δο ἴῃ ἃ ραββδᾶρα οἵ Ασῃπιοὲ Ομποϊγοογιί: 
οἰϊβα Ὀγ 1 ,δίηρα ου Νὴ ῷ, 615. οὐ {Π6 Ιηἰογργοίδιϊοη 
οἵ ἀγϑᾶξηβ : ““ δὶ 4}18 νἱάογιί, αυοα Ἰηναπογι νο] 
ΘΙΘΓΙζ Ρ]ΌΓΙΠΊ45 ον 8 86 ργευθηΐθβ : Ἰηνθηϊθί Ορϑβ 
οἱ σαιάπιπὶ οἵ ϑογνοϑ ΡΓῸ ᾿Ρ88Γ1Πὶ ΟΥ1Πὶ ΠυΙΏΘΓΟ.᾽ἢ 
ΗφΙηΒιιι8, ΔΠ ΠΊΔΩΥ ΟΓΙς5, οι ἃ ἰΔ Κα ἰξ ἴο πγθϑῇ 
Ῥοδδεδδοά ἰῇ 6] 4 ὈΥῪ Ἰνεϊηρ Ὀυγιοὰ ἴῃ [ἴ; δηά ἴο 
ἘΠ15 ἰθ πα πχοϑὲ οὗ 1Π6 ραβϑϑᾶσεβ δαυςοα ὈγΥ Ὑ͵οί- 
βἴ61η : Ὀαΐζ 1 566Π)5 ἴοο δἰγαϊ ηθ δὴ 1ηἰθγργοίδίὶοη ἰο 
ἄἀόβεσνα ΔῃΥ αἰϊθηίοπ, ποΐ [0 βᾶῪ {πᾶ (6 ἔδοξ 1186] 
Ὠθ6(5 σοπῆτιηδίίοη. Οὐη 6 μισθοῦ τῆς ἀδικίας σοῃλ- 
Ρᾶγθ ὁ Ρεῖ. ὦ, 15. (ὑδη. 98, 4. 

40. γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ---- αὐτῇ. Τὴδ ψογάϑ 
ΔΓ ἰάΚρη ἴγομῃ Ἀ5. ὄ » 960. μυΐ ἃγα 5110. ΠΥ ασοοπιπιο- 
(ἀαἰοαά Ὀγ Ῥοῖογ ἰο {Π6 ρίιΓροβα οἱ [158 ἀἸβοουγβθ ἴῃ 
[ῃ6 δαρί. 1 18 τοηἀθγθά γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν 
ἠρημωμένη καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ ἔστω ὃ κατοι- 
κών. ΤΠ ἰαβὲ ψογαβ οἵ [ἢ6 νϑῦβ8 ἃγῈ 1 Κθὴ νϑυθ δι]. 
ἔσουῃη 9. 109, 8. οθγο ἔπαυλις δΔῆϑννοῖβ ἰο 1ῃ86 ΗΘ. 
ΓΤΥΌ, ἢ! οὗ ΡΓΟΡΟΙΙΥ βρη! ῆθ5 ἃ Βῃθρῃθγα᾿β ἢαϊ, ἢ 
1Π6 ὁποϊοβθα σδυ!6-γαγά, ἃηα α8δο σοπογαίίψ ἃ ἢΔὈ]- 
ἰΔτοη οὗ δὴγ Κη. Τθυθ Ηδβγο 85. Ποῦ ΟἿΪΥ 6χ- 
ὈΪαίη5 [Π6 ννοτὰ ὈΥ μάνδρα βοῶν Δηα ποιμενικὴ αὐλὴ, 
Ρῃΐ οἴκημα, αὐλὴ, ἃπΠἃ ἀνθ στρατοπεδία, Δηαἃ ἰἢ6 
ΒΟ ΠΟΙ 8ὲ οἡ Αροὶ. ἘΠοά. 1, 800. οἴκια. Ηρῃοθ 
σοῖς (ὃς ,Δ01η ἀμία δηά οαπέα, νν Ὦ]Οἢ 6.6 ΟΓΡΊΏΔ]Υ 
1Π6 58Π16 ΒΕΏ56 : [ῃοΠρὮἢ, 8ἃ5 Ν᾽ δίς Κῆθοὺ ψ6}} οὔβϑσνβϑ, 
“Κ οθυ5 [ἡηριιδ νοῦρᾶ νδ]θηΐ τι, υἵ ΠΌΠ1]1.᾽ 
“«Τμπογοίον ἰῸπὶ (6 τυιϑέϊο πυΐ (σομίηι68 ἢ6) [ἢ6 
ΜΟΙ ννὰἃ8 ἰιδηβέογγρα ἰο οἴμογ ἢδΟϊ δι] οἢ8 : [ῸΓ 41} 
ΤΩΘ ψ6Γ6 ΟΓΙΒΊΠΑΙΥ ΓυΒ6168 ΔΠ6 Βῃ ΡΠ ΘΓ. 
 Ἴδ6 γόγηνιον ΜΟΥ8Β (8ᾶν8 Κυ!η.) σαπηοί Μ6}1 θ6 
ἈΡΡΙΙ64 ἴο ι445, Ὀυΐ ταΐῃογ βθϑῖῃ ἴο θ6 ἃ βριυιγαίνο 
ΨΆΥ οἵ Ἔχρυθδδίηρ [ἢ 6 ζ'θῃθγαὶ Β6Ώ86 “Τὴν ἢ6 υἱΐο τ] 
ρογι8ἢῃ } βἰπὲθ ἃ ἀδβογίθα μοῦβθ 18 ἃ. ΝΘΤῪ ἢν ν 
πηᾶρα οὗ τομῃηρεία ἀεδίγιοιίοη. 7η6 ρῥϑδϑαρὲ οἵ 
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Ἀοι). 11, 9. Δ 6 51:12]|ΔΥ]} ἱπίοτργείθά. Τῇθ 
Ἰατίον ψογάϑ, ἔσγοιῃη 8. 100, 8., ἃγα γοίδγεδοϊθ ἴο 4.89 
ἔμ Μ06}} ἃ5. ἴο αν! 4---Εα1|.} ἴῃ (Ποῖγ ἐϊέογαΐ 8686. 

ισκωπὴ ἴῃ (ὴ6 δερῖ. δηϑννεῦϑ (ο ἴΠ6 ΗδΡ. ΓΤΊΡΡ, 
Μ Ὠϊο ἀδηοίθβ Δ οἶδας οσοιηπη 64 (0 οΟΠΘ᾽8 δά- 
τηϊη!βίγατοη. (Καϊη.) 

21. Αἱ τῶν συνελθόντων ἀνδοῶν ϑιυῦαιιὰ ἐκ. ΤὮΘ 
ΜΟΓΑ συνέρχεσθαι ἀδηοίο5. υπίοῃ δηά βοοσϊείυ, ἂπά 
ΔΏΒΨΜΟΓΙΒ ἴο {π6 ΗΕ)». ὭΠΠΤ ἴῃ δΥμηΠΊ46]}111.8᾽8 νογβϑίοη οὗ 
(6η.14, 8. Βεϑβια68 (Π6 ἔψοῖνα Αροϑβί!θβ, 1 τηυϑί Ὀ6 
ΓΟ ΘΙ ογοί, Ψ.68118 ἢ8Δ4 σἤοβθη {Π6 βανθηΐυ ἢ) 1801 0168 
(8ε6 μ|κ6 10.). ψῆο ἅγθ δϑρϑοΐδὶὶγ δ παθα ἴο ἴῃ 
[ῃ686 ΨοΓάϑ. 

Ιη εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθε γα ἢᾶνα ὯΔὴ Ηροῦτον [Ὀγπιυΐα, 
ΓΝ ΝΣ, ψΠΙΟἢ 15 υϑ6α οὗἁἩ (ἢοβϑ6 ΨῇΟ 80]. ΓΠ ΟΥ̓ 
ΔΌΙΔΘ ΜΠ] ΔΩ ομ6. δὸ Αοίβ 9, 28. ““ νογϑαίιι8 δϑὲ 
ουπὶ ΠΟΡΪ8 εἰ 1:6 πο8. Βαΐξ ἰΐ 18 4180 δρρ)]164 ἴο 
(π6 ψ οἷο 11ἴδ, δοίίοηβ, δηα ρυγϑυ 8 (85 ἴῃ 8. 12], 
8. θουϊ. 928, 19.), ΘΒρθοῖ γ δα πη! 8 γαιίοη οὗ οἰΓ6 : 
48 ἴῃ Πουΐ. 81, 2. 1 Ῥᾶδγ. 1, 10. ὅδ66 (6 ποῖβ. οα 
2οἢ. 10,9. Νοῦν βίηςβ ἴπογὸ [Ό]]ονγ 1Π6 ψογά8 ἀρξά- 
μένος ἀπὸ τοῦ, ὅζο. ΨΏΙΟΙ 866 ἴο αν γοίδγθησα (0 
{π6 σοιηπηοησοιηδηΐ οἵ (ἢ ΓΙ80᾽5. ΤῊ ]ΠΙ5ΕΓΥ Ἐ (566 Γκ1ΚΘ 
8, 28.), Ὀοΐ {{|656 86 865 ΏΔΥ δ6 ιτπἰἰ6. ΤΠ6 
ῬὮΓ486, ἴοο, 18 ΟὈΝ]ΟυΒὶν 6]]ΠΠρί16 8], ἔογ εἰσῆλθεν ἐφ᾽ 
ἡμᾶς καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμῶν; ἃ8 ἴῃ ΕυτὶρΡ. Ῥῃοη. δ86. 
ἐς οἴκους εἰσῆλθε καξῆλθε. (Ηεδίηγςἢ5, Καίΐποοὶ, δηά 
ψαϊοκη.) Οη {6 ρίμγαβα ΝΥ εἰβίθιῃ γϑίθιβ ίο Πουϊ. 
28, 6. 81, 2. 2 Ραϊι. 1, 10. 928, 7. 1 Ῥασγ. 27, 1. 
Νιυιῃ. 47, 17 ἃ 21. 1 ϑδπι. 18, 18 ὃς 16. 1 Κίηρ 8, 
γ. 1δ, 17. Ζδεϊι. 8, 10. Ρ8. 191. 1 Ζοῆ. 10, 9. 

Ζῷ, ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος ᾿Ιωάννου, ἤγοπι ἐδ δαρέξδηι 
ΟΥ οΐη : ἴον αἴ {πὶ {1π|6 Ψ6808 δηϊθγθά ὕροὸη ἢ ΐ8 
οἴδοορ, δηὰ ἴγτοπῃ (ἤθησθ Ὀθρϑῃ ἴο οοἸ]θοΐ ἀἸβοὶρ} 68. 
ϑε6 Μαίι. 4, 17. οἢ. 1, 40. Ἡμέρας ἧς 15. ἴοτ ἧ. 
ἹΜάρτυρα τῆς ἀναστάσεως, ιτυϊέπθ88 Ὁ, Ὁ γΈδΗ ΤΥ ΘΟἰἸΟΉ. 
Τὸ {Π6 τεβυγγθοίίοῃ οὗ «68:18, 45 ἰθβεϊ γἱηρ, ὨΣτηΒ6 ] 

Ἀ ὙΠΕΓΟ ἰδ 8 δἰ} δῦ οχργοδβίοη ἰῃ ΡῊ}. Ὑ. Αρ. 1. 94. οἱ δὲ 
λοέποι ἀπ᾽ ᾿Ιωνίαε καὶ Λυδίας ἀρξάμενοι διεφθέιρησαν, 
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οὔ ἢ, ([η6 ΑΡροϑέ]68 ᾶγὸ δοσυβίοιηβδ ἃ ἰο ἃρροθαὶ. 866 
1 (ον. 1ὅ, 14. Ηδρηςο {πε ἀοοίτίηα οἵὗἉ [Π6 ΓοϑΌγγθο- 
(ἴοη οὗ «}68118 15 τηθπίϊοηδα ἴῃ {(π6 ρίδοα οἵ 8}1} {Π6 
ὉΠ] πρμὴν οὗ Οπειβίίδη ἀοοσίγιηθ : δηὰᾶ βρη ὅροι 
1ὴ6 νοταβ μά τῆς ἀναστάσεως Ἰησοῦς 5, σΏΠΥ, ἴῃ 
ΘΘΏΘΓΑΙ, ἃ ᾿καύβιαν ἐνῇ Ροϊηΐ οἵ (γιβϑείδῃ ἀοοίΓ 6. 
Ἕνα τούτων τηιιϑί θ6 τεΐδγγοά ἰο [η6 ργεοράϊηρ τῶν 

συνελθόντων, ὅῖα. ψὨϊΓἢ 8οτγί8 οὗ ἀψρογδαέοπ τα τοῖ 
ὉΠΏ8ι0.8] ἰο (ἢ 6 (]45581ς4] ψνγ ἔθ γβ. 866 Πδρμοὶ. (Καυϊη.) 
0 15 οὐβογνθά ὃγ (ξοιιηθηΐυβ ἰδὲ 6 Υ αἰὰ ποῖ 
8εδῖ 0 πογα ἰἤϑη ἔνυο, 168ῖ ΠΥ τσ ᾿Ἰπογθᾶ86 (ἢ 6 
οἰαρσγίη σοηβθοαιδηΐ οἡ Γο]θοίιοη, Βιιῖΐ {Π18 866 Π}8 
ἰουρι!. οσάτιΙἀρα 85, Ψ 1} ποτα }παἀρτηδηῖ, Γ6- 
τηλτκεὰ ἰἢαὶ “ἋΠ6ν πηι γΓοΔΒΟΉΔΌΪΥ δηὰ τηοά 681} 
σοῃοϊυάς {πᾶὺ 1 ψὰ8 ἢἰ (ἢ6 Ὠυθοῦ οὗ Αροβιί]68 
ψὮ] ἢ ΟἼγιϑι ἤνϑί οἤοβα βῃουϊά Ὀ6 Κορί 0Ρ, ρΡογμαρ5 
ἴη 8]}Ππ8οη ἴο {Π6 ἔναῖνα {σῖῦ68 οὗ 1886]. Βαΐ 1 [8 
᾿πηροββι 06, 848 ΨΜ06}} 8ἃ8 αἰθ ΠΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ, (δῖ Ψ 6 
5Π)00]4, δί {Π|8 ἀἰδίδῃσθ οὗ {{π|6, θ6 406 ἴο 88δρῃ ἃ 
ΓαΆβοη ΨΏΥ {Π6 ἴνο τῆδί ἅτ αἴογψασγαβ τθηποηρά, 
8Π( Ω0 ΠΊΟΓΘ, ῬΕΙΓΘ ρΓοροβοά 85 σδη! ἀδί65." 

24. καρδιωγνῶστα, α αἴδοονη6.»" οὔ ἐδι6 ἠδαγέ. δὸ 186 
ΗΘ". 29 ὙΠ [νὰ5 δηϑυνυϑγίηρ ἴο 1{ 1η {π6 δερί. ἐτάϑων 
καρδίας, Ψ6Γ. 17, 10. δηα “οἷ. 7, 420. ὅδὅ66 ΡΏ1ο 8ρΡ. 
Ῥυιοθυη. Τ|6 βαιὴθ πδίὴθ 185 δϑοι! ρθε ἴῖο ὍἋΟοά, 
ἰηΐτα 1δὅ, 18. δηα 18 Θϑρθοΐδὶν Δρρ]1ς4}]6 ἴο ΗΠ), 
δίπσθ δὴν Κηονίεοάρε οὗὨ 16 ᾿ιρατὶ οὗὨ οἰ ΠἸ6Γ8 τηυϑί ἴο 
ΙΏΘΩ 6 νϑγὺ ἱπηρειίθοι. [{ 185 ψ6}} γϑιηδγκθά ὉῪ 
ΟΠγγυβοβίοιῃ, (δ ἴποὺ ἀο ποῖ β88Υ ἔκλεξαι (οἰι.56), 
Ὁωυϊ ἀνάδειξον τὸν ἐκλεγέντα. ““ ΕὸῸΓ ΘνΘΓῪ τΠϊηρ (Δα 8 
6) 88 Ὀθθη Κηονῃ δῃά ἀείθγ πο ὃν οὐ Ὀοΐογα 
1 ἢδά οηϊογοά τηἴο {6 τΠουρ]ι8 οὗὨ πηϑη." δὸ 20- 
8θρῇ. Α. 6, ὅ, 6. (οἰϊο Ὀγ Υείβ.) ἐγὼ μὲν ἀπέδειξα 
τοῦτον, ὅν αὐτὸς [ὁ θεὸς] ἐξελέξατο. ῬΙΙη. Ττα]δη. 
Ῥαπορ. 94. [Ι͂ῃ σοηβϑιῖ0 815 δἰρϑηῃϊ, πιοηΒΊΓΘΒαῈ16 
Δ]Ἰαυδη), αᾳιδ δάἀορίδγι ᾿η (ἀρίο0}1ο0 ἀθοθδί. 

ῷὅ. τὸν κλῆρον τῆς διακονίας, ἴ[ῃ6 Δρροϊηϊπιθηΐ ἰο 
1158 τηϊηϊβίσυ. Διακονία Δι! ἀποστολὴ 8Γ6 ὮΥ ΟἵΟ-. 
ἐἰυ8 ἰΔΚϑῆ ἮΥ δὴ Ηβδηα δ 8, ἔοσ διακονία ἀποστολικὴ. 
1η παρέβη ἰἴδτα 158 δὴ Η 6] Θηἰϑιϊς Ἰάΐοπι ; ἔογ (Βουρῇ 



4, ἈΟΥΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΓΕ3, ΟΗΑΡ. 1. 

παραβάινειν ἠλθαη8. ΒΥ ἃ ϑυθδιυίτίοη οὗἍ ὁδὸν, ἰο᾽ρο ουΐ 
ὈΓ ἢ τοδα, γαῖ, ψ ἤθη {(ἢ6 βυρβίδηενα 8 ΘΧρΓγοββθά, 
118 Αἰ ΨΑΥ8 μι ᾿η (Π6 δοσυβαῖίνα, ηοῖ, 85 ἤθγο, τὴ [ἢ 6 
δοπεῖνο, ψ ἢ {τΠ6 ρῥγοροβιτίοη κ᾿ Ὅν ε ἤν ἃ 581 Π|}18Ὁ 
56 ἴη Εχοά, 82, 8. δη Ὠοαΐ. 9, 92. ψψἤθι6 παράβαι- 
γειν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀΏσΨΟΙΒ ἴο {π6 Ηοὺ. Ὁ. Π|ὸόοφ (δ6 
ΘΧρτγοββίοη ἤσιγαί νον ἰθηοῖθ8 ἀδβογίοη οἵ οἰῆςο. 

25. Πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. ἴῃ ἀείεΓ- 
ΤΠ] ηρ (ἢ 6 56η86 ΟΥ̓ {{Π686 ΨΟγάβ, σοιῃπηθηΐδίοῦβ 816 
ποῖ ἃ ΠπῚ| 16 ἀἰνίἀοἀ ᾿η ορίηϊοη. ϑδοῖηθ γοΐϑυ (ἤθε ἴο 
7.445, οἴ 6 Υ5 ἴο |}}8 διισοθϑβϑ8οῦ ἴῃ ἴῃ 6 ΑΡροϑίο!!ς οἶοθ. 
ΤΠ οβ6 νῆο τπδϊηϊϑίη {Π6 ἰαϊἴοσ ορ! πο (845 Κηδίοῆ- 
Ὁ], Ηδιπιποπί, ΗΠ οῦογρ, Ηδυπηδηη, Κυρίκθ), προ, 
ἴῃ τὲ ἢγβε μίαςθ, (δαί {πὸ ννογὰ8 ἀθρεηά οἡ {Π8 νϑῦὴ 
λαβεῖν, {πᾶὶ {πΠ6 ΤΌγπγυ]α ᾽ξ ἧς παρέβη ᾿Ιούδας ἰ8 ἴο Ὀδ 
ἹΠΟΙ6α ἴῃ ἃ ρΑΓΘΏ 6515, Δηα {Π6 ΨΟΓα τόπος ἴο θ6 
1 Κοη οἵ οὔέοο : πιὰ ἴον ἀδίθγηπα [6 86η868 ἴο θ6 
88 ἴΌ]Π]}οὸν 5: ““ ὕϊΓ1Ὁ᾽ ϑ οσσιιροεὶ Ἰοοσὰπ) {0648 δΔηΐῖοα Ρῥγο- 
ῬΓΙιπι Ὁ ογ, αὐ οσουροῖ Ἰοσιπὴ ᾿ρ8ἱ (]. 6. δπἀφ 5υ6- 
ὈΘ658011) ἃ 1)60 ἀδδβι[ηδἴὰτη. Βιιῖ {Π]15 Ἰηἰογργαίδιοη 
18 4016 ἴο πιδὴν οδ]θοίοη8. Εδγ, ἴῃ {Π6 ἢγϑί ρ]δσο, 
{6 νϑγὺ ἴδθγπι ἐξ ἧς παρέβη Ἰούδας οἸθαΓὶν 5ΒῆονΒ {Πδΐ 
{ῃ6 ψογὰϑ πορευθῆναι, ὅς. πηοΓ6 ὨδίηΓΑΙΪΥ γοΐδγ ἰὸ 
Ψιυάα8 πἰιη56 } (ἤδη ἴο [}18 βιισσθϑϑοῦ. 42. Τῇ ἔὍγιηοΣ 
“νοΓ5 οὐ [ῃ6 νϑῦβα σοῃίδι!η (ἢ 6 8656 ““" Δηοί 6 Γ 15 ἴὸ 
δε ᾿Ἰηνοβίοα ψῇἢ πὰ Αροϑίοί!ς οἵἥοο, ψῃϊοὶν 488 
Ὧ698 ἀοβογίοα .᾿" 1, {ῃπογρίονθ, {ΠπΠ6 Ἰἰδαιϊίοσ ψογάϑ ἢ6 
τοίοσγρά ἴο {π6 ϑισσοββοσ οὐ 9ι6445, {Π|6 56 1ὴ6 {πϊηρ 
15 ταρϑδίθα, δι ΟἿΪΥ ἴῃ ἃ πιοι6. οὔδουγα ΠΠΔΠΏΠΘΓ. 
8. 10 ἀο68 ποῦ Δρρθὰγ ἰῃδ΄ ΔΠΥ ΘΧΔΠΊΡ]6 οδη θ6 ρῥγο- 
ἀυςεά οἵ πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον 1ῃ (Π6 5686 
ὋΓ βιισσοϑϑίοη ἴο ρίδοθ οὔ οἷΐοθ. 4. [ῃ ογάϑν {ἢδὲ 
ἼΒ6 1αϑὲ ψογάβ τΔῪ σοἤθγο ἢ λαβεῖν, ρτορτί θῖν οἱ 
Ἰδηρυδρο. Γραυ]68 (85 8 ψγ6}} οὐβογνθά ὈγῪ ΟἸο τι, 
ΟΝ, δηά Ἐν αΒΕ1] πορευθῆναι. Ηδηςσα Ὁ 18. οἶθδγ 
«Ἰᾶῦ {Π|5: ᾿π Θγργοίδιοη 18 ἀΥ  ἴγαγν δηα αἰίογγ υῃ- 
ουπάοά,- δη τῃδὲ- {πὸ Ψψογάβ 1 αιθϑίίοη. ἃγθ,- ἢ 
οὔδοῦ Ἰητογργθίογ, Τἰρθ Εν τοίογγθα ἴὸ ὕκαάαδ. ἼΠοΒΘ, 
μονονοῦ, ΨῆΟ.- πηδ δίῃ {8158 Ἰα (6Γ -ορὶ πο, 8.6 ἢοΐϊ 
“υἰτ6 ἀρτοοά θη {88 5686 10 )6-Δϑϑίρῃβά, Κομοῆθη, 
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᾿“Μοϊάοπμδιιογ, Μοβολίιβ, Κγοθβ, δπᾶά Βοϊίθη, ΒΥ 
τόπον τὸν ἴδιον ἀπ ἀοτοίαπα {6 ἦοι86 οἵ Φι83, 5Π66 
ἴη {Π6 δορί. τόπος 18 οἴζϊδβη 850 θηιρίογϑα; 88 ἰῇ Διά. 
Ἵ, 7. 1 Κίηρβ 44, 23. Μυἀ. 9, δδ. 1 Μδος. 4, 88. 
Τἤον αἰ8ο0 σοιραγο Αςίβ 41, Ὁ. εἰς τὰ ἴδια, ἀηα ρῖνα 
1η6 ψογάβ. {Π|8 Β56η56 ; ““ θαΐοοῖκ ΠΙΠ156 1 ἴο 8. ἴῸγ- 
ΓΊΘΓ δθϊταιίοη, ἴον ανίηρ ἀδϑουθα οὐ βοσίοίυ." 
« Ης ἀερατίοα ἢοπηθ (8ᾶν {Π6}}. ἴο ρυγϑιιθ ἢ18 ον 

1ηξογοβῖ, θεῖ. ϑῖαηρ ψ ἢ βιιἀάθη γοϑηοῦβο, ἢδηρσοά 
ἢ ]56}. Βιιι ἢον 16]}0π6 δηὰ {τισι 5 (86 5686 
{9 ΘἰΙοἰ6, ΘΝΟΓΥ ᾿η06]Προηΐ ρογβοῦ Ψ1Π 1ῃ)Πη6- 
ἀἸάῇ ον ρόγαθῖνθ. 

Οἰἤοιβ ὈΥ͂ τὸν τόπον υηἀογβίδηα ἐῤθ δορμίοςγο, δὰ 
{πΚ {ἤθγα 15 πῃ δἰ δίοη ἴο ἴΠ6 Ἰρῃοπηηΐουβ θυταΐ 
οὗ ἃ ζοίο- 6.86.0 Το δϑίὈΠ 8}: {{|18 βρη βοδίίοη οὗ 
τόπος ΤΟΥ Δρρθδὶ ἴο δίγ. 46, 12. 49, 10. Βιυΐ {8 
ΘΧΡΟΒΙΓΙΟΠ ἰ5 βϑοπηονδί ϑἰγαϊηθα ; ΠΟΥ ἃγα [ἢ6 ρ83- 
βᾶρ65 οἵ ϑΙγδοῇ βγη} } 8 [0 16 ΟΠ6. ΠΟΥ ΠΟΘΙ οὐ 
ςοηϑίἀοδιαίίοη. ΒῸΓ ἔλογα ἴῃΠ6 σοηίοχὶ ρ᾽δῖη]ν ροϊηέδ 
(ο δεγὶαῖ; “οὶ σαηηοΐ Ὀ6 8814 οἵ (6 ργθβϑθηΐ ρ88- 
βᾶρ6, Δη 0 ΘΧΔΙΠΊρΡΪ6 [48 θθθὴ δα ἀυςθα οἵ πορευθῆναι 
εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον ὈοΙηρ 866 [Ὸγ ““ ἴο Ὀ6 θιτγι6 4." 
Οἰμοιβ, ϑῖίπεθ τόπος 18 βοιηθί! πη65 οιρ ογϑα οἵ οοηαϊ- 
ἐϊοη, ἃ5 ἴῃ δίγ. 12, 192. Ἰηϊογρσγοῖ 11 οὗὨ {Π6 σοηάί(οῃ 
οἵ Δυάα8 ἴπ {Π6 οἵποῦ ψοιὶά : 4. ἃ. ““ἢθ6 ἢδ8 ροηθ 
ἴο δα 8ζἰαἰ6 ἀναγάθα ἴἰο ἢίηι." ὅο Ὑγο] ἢ, ΚΙοΙῖΖ, 
ΟΠ δυβηθγ, δηαὰ οἴμογβ, Τἢ]5 ἀο068 ποῖ πλαίθγ ΠΥ 
ἀϊβδν ἔγομι [ἢ 6 ορίπιίοη τηδὶπίδίηθα ὈΥ τηοϑὲ σοπὶ-: 
᾿'τηθηϊδίοτβ, δηοίθης δηὰ τπηοάθγῃ, πδιηοῖν, {πᾶΐὶ Ὀγ 
τόπος 18 Ὦρα ἴο θ6 υπάαογβίοοα [6 ρίας οἵ {Πὰ 
ἀαπηποά, λοίέ. ΤῊΐ5. ᾿πιογργαίδιοη γοοοιῃῃηθη 5 1{- 
861 ὈΥῪ 118 δ πη ρ Ἰοἱ ἐν, 118. 80} {4 0]6 0688 ἴο [ῃ6 σοηίοχῦ, 
δΔηἃ 118 ΔργοθδὈ]θη685 (0 ἰΠ6 εἰϑμ5 ἐοφιοπαὶ οὐὁἨ Ὀο(ῃ 
φον βῆ δηάὰ Ἠραιΐ θη ψυγίζογβ ; δηῃά 18 ἱπογοίοσγε, 
ἀοιθι1659, ἰο θ6 ργοίεστθα. δο, ἴοο, 1 Β66π|8 ἰο ανὰ 
θδθη υπηδογϑίοοά ὈΥ {ἴπ τηοϑὲ δηοίθηΐς ΕΟ] Θϑἰδβιί δὶ 
ψτίίοιβ. Τόπος ἴδιος ἀαῃποίδϑ (Π6 ρίαοθ (πδὲ 185 δμΐξα ἕξ 
Φο, ὲ ον, ἄμ 9 ΔῺΥ οπὸ; ΜΗΪΟΝ 86η86 ἰ8 ψῈ}} οχ: 
κόϑϑϑά Υ ἴπ6 ρἷοββ. δίκαιος, Γοδά ἴῃ 186 (οὐ. (δηίΐ. 

ΓΗΒ ἴθ 5 αἶδοὸ υϑϑὲ ὈγῪὺ [κΚεα ἰπι86} ἢ, ἴη ΗΒ 
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Οοβρεῖ, 16, 48. τόπος τῆς βασάνου. ΘΒ 58Π16 1Π811- 
ποὺ οὗ βρϑακὶπρ 5 "κα νν 886 ουϑογνδθϊο ἢ (ἢ ψεν 5} 
νυὺ7ιϊίοιβ. ὅο δαὶ Τιγτ οἡ Νυῃ. Φ4, 956. Βα]δδ 
ἵν ἰῃ Ἰοσαπὶ 8π|, ἱ. 6. ἴῃ δμθηηδηη. Ταγρύτῃ, 
Ἐκ οἶα68. 6, 6. Πὲ΄16 πχογί18 δι ἀδβοθηαι δηϊπηὰ 6}118 1 
Οεοηηδη, ἴῃ ἰοουπλ ὑπηι16], 4110 ΟἸΠΠ65 ρβοσϑίογοα 
αδουηί. ὅθε [ρῃιίοοίῖ, Ηον. Ἤσν. ἴΏ ἢ. 1. ΝὸοΓ ἃγα 
ἔθετο δηΐίηρ (θβιϊ ποι 68 [ῸΓ ἴἢ6 σοηβτγπιδιίοη οὗ 
1018 ορϊπΐοη ἀραυςσοά ἔοι τἢ6 ατοοῖς ΓΘ Γ8; 88 
ΡΙαίο, Ρηφά. ς. δ7. εἰς ἄδου πορεύεσθαι, 5]. τόπον: 
Ἀπὰ ο. ὅδ, βρεακίηρ οὗ {6 ἐπ οὗ (6 ρσοοά 8πὰ 
μαα : ᾧκησε τὸν αὐτῇ ἑκάστῃ τόπον προσήκοντα. ΖΕ 5ΟΠη. 
ϑοοΓ. ΑχίοοΝ. ς. ὅ. τῆς Ψυχῆς εἰς τὸν οἰκεῖον ἰδρυνθείσης 
τόπον, τὸ ὑπολειφθὲν σώμα, γεῶδες ὄν καὶ ἄλογον, οὐκ 
ἔστιν ὁ ἄνθρωπος. ᾿ΓὮ 5 18 5 ΓΟΏΡῚΥ σοηβγη)θα ἴοο ὈΥ 
50Π|6 ραββϑᾶροα οὗ [τΠ6 ᾿τῃοβί δηίίθηΐ ϑοςἰ βϑιδϑέϊοδὶ 
ὙΥΘΓΒ; 88 Ιρηδί. ἴῃ ἢΪ8 Ερ. ἴο Μᾳᾷρῃδ8. ο. δ. ἐπεὶ 
οὖν τέλος τὰ πράγματα ἔχει, ἐπίκειται τὰ δύο, ὁμοῦ ὅ τε 
θάνατος, καὶ ἡ ϑωὴ καὶ ἕκαστος εἰς τὸν ἴδιον τόπον μέλλει 
χωρεῖν. ΟἸείοη89, ἔοπι. Ερ. 1. ἴο (ὐογηἢ. ρῥ. 24. 
εαϊι. ἡγ)οίίοη. πλείονας ὑπένεγκεν πόνους, καὶ οὕτω μαρ- 
τυρήσας, ἐπορεύθη εἰς τὸν ὀφειλόμενον τόπον τῆς δόξης. 
Ῥοϊγολγραβ τὴ Ερ. ἴο ῬΏΠΙΡΡ. ς. 9. Ψψίιογο, οχοσγιίηρ; 
ἢ18 τοδθγϑ ἴο ἔοίονν {{|π6 δχδῃρὶα οὐ Ρδι], δηα {68 
γοϑί οὗ (γ 88 Αροϑβϑί!θβ, [6 ..868 {18 διριπθηῖ: ὅτι 
οὗτοι πάντες οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον, ἀλλ᾽ ἐν πίστει καὶ 
δικαιοσύνη καὶ ὅτι εἰς τὸν ὀφειλόμενον αὐτοῖς τόπον εἰσὶ 
παρὰ τῷ κυρίῳ, ᾧ καὶ συνέπαθον. (Κυϊΐη.) 

ἢ6 ἀῦονα ἰϑραγηβα Οὐοἰθοίαποα ἴοττηῃ ἃ Β ΠΊΠΊΘ ΤΥ οὗ 
{Π:6 πηοϑί νδἰ 80 ]6 πηλίίογ ἀουνθα ἔτΓΟΠ] νΔΓΙΟῈΒ αιιδ1- 
16 γ8; ἰῇ σοῃ)]πποίίοη Μιῃ ΨΠΙοΙ, (Π6 τοδάθγ τᾶν 
ψ ἢ δαναηίαρα σοηδς (Π6 δηῃποίδιιοηβ οὐ Ὦγβ. 
ὙΏΜΌΥ δηὰ Ηδυιηοηά. ἴῃ {ἢ158 ἰδίον σοποϊυβίοη 1 
ΘΏΓΓΘΙΥ ἀσαῦϊθ866: δυ1 ΠΥ ποῖ (Π6 ψΟΓα8 τὸν τόπον 
τὸν ἴδιον Β6 υπάογϑιοοα οὗ ἀθδαίιι θοίἢ ἰδπιρογαὶ (1. 6. 
1Π6 στάνθ) 8δη4 βριγιίια! (1. 6. {πΠ6 ρυιη]ϑῃιηθηΐ οὗ 8ῃ- 
οἴδον νοῦ, {π6 ψόγηὶ παι πανοῦ ἀἰθίῃ). 80 ἐμοῦ 
5661 ἰο ἤᾶνα θθθη υηδογβίοοά ὃγ (Βουϊηδηΐαβ, νῃ0 
δχρίϑίηβ : τὴν ἀγχόνην ἧς ἄξιον ἑαυτὸν παρεσκεύασεν ὃ 
Ἰούδας διὰ τῆς προδοσίας. Μτ. ΒιΠΚΊΟΥ οἰϊο5 Μᾶχ. 
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Ἴυτ. Ὁ 158. 25. ψ ἤογο 1 15 βα α [δαΐ, ὑροη [ἢ ἄφδοθαβθ 
οἵ τη6 Ὀοάγ, {6 5οι}} ἰ8 4116 ἰο ἐές οἱὐῆ μίαςο, ἐπὶ 
τὸν αὐτῆς τόπον. Ρ]οίπιι8, ΕὨΠοΔα 4. 1. 8. ο. 94. 
γγἤοΓΘ ἢ6 8805 (δ [ἢ6 ψίοκΚοα τηδη, ὕροη αυἰτεηρ᾽ 
{Π6 ργαβθηΐ βίδίβ, [4}15 Ἰηΐο {ῃ6 ρίαςθ δοσοιηπηοάδίοά 
ἰο ἔπι, εἰς τὸν προσήκοντα αὐτῷ τόπον ἐνέπεσεν. 

118 ρἰαϊη ἐπδὲ δί πορευθῆναι 6 ἴα ἴο βυθαιά εἰς 
τὸ, ΜὨ1Οἢ 18 οἴἴθη οπιοα (48 ἴπ [μ|Κ6 9, 2.): γεῖ, 

“8ἃ8 Οτοίυ8 Μ6]1] οὐὔβογνθβ, 1 βἰρῃιῆθθ ουδηΐ ταῖῃοῦ 
{Π8ῃη μμγρροϑδθὺ.0 ὅδο Βοιῃ. 1, 20., 24 (ὐοσγ, 4, 4., διὰ 
δἰβθύῃογα. 

26. καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, ἄς. ΤΠα πιοάθ ἴῃ 
ἢ οἢ {Πα Ὺ σδβ8ὲ (Π6 Ἰοῖ58 σδῃηοί Ὀ6 ἀδίογιηϊηδά, νδτὶ- 
οἱ Βοίηρ {6 τπηοΐῃοάβ Ὀγ ψῃϊο (ῃ6 δηςθηῖβ γγϑ 6 
ψοηΐ 850 ἴο ὅο. (5866 Βδρτῖο. ΒΙὈ]ορν. 4260., ϑοϊάθη ἀθ 
σγπρά. (. 11, 4., [κ6 ΟἸεγο οὐ 1μον. 16, 8., δΔηα Ὑ)ο 1] 
ΒιΡ. Ηεν. Ῥ, Φ, ῥ. 1038.) ΤΠΘΥ νοῦ δοοσυβίοιησί, 
ΔΙΠΟΠΩ ΟἴΠΘΓ Ἰη04468, [ο σαϑὲ 511058 οἵ ρϑγοῃηΊθηΐ, ΟΥ 
Ῥίθοθϑ οὗ {π6 τἀ }6 βογιρίογιβο, ψ ἢ (ἢ 6 ὩΔΙΠη65 ἰη- 
ΒΟΓΙ 64, Ιηἴο 8ὴ σῇ. Απά {8 βογέ οὗ ̓ βογί10 τποϑὲ 
σοιηπιοηίϑίοῦβ ἤρα πη ογβίδηδ; δηὰ {ΠπΠῸὺῪ τοπάθγ 
ἔπεσεν κλῆρος, 5005 Οχαἶδέ; ἔδωκαν κλήρους. δὸο [ἢ68 
Ηεῦν. δὰ ἸΓΩ ἴῃ Ἰμονῃ. 160, 8, (Κυϊη.) [Ὁ βῃου!ά 
ταΐῃοσγ, πον ονοῖ, 866 {8 ἰἤφθσθ 15 δὴ δ᾽ πο ἴο 

. {6 συβίοπι οὗ ἀξοϊαϊηρ (6 Ἰοΐβ. ΟΥ̓ σαβίηρ αἰς6 (88 
18 βιρρεοβίθα Ὀγ Β6Ζδ) 

20. κλήρους αὐτών. ΤὮΙ5 ΚΙηα οἵ ρῆγαβθ, δηα {Π8ὲ 
ψ ὮΙ οἢ πηι αἴθ! Υ [Ὁ]]ονν8, 15 11οὐ οα] δηα ρορυΐδγ. 
ΤἼα ἰοῖβ (γα ΠΠΔῪ Οὔϑεῦνθ) ἃγε 8814 ἰο 6 ἐλεὶγδ ΟἹ 
ψ Ὠοη) {Π6 Ἰοἵβ ἃΓθ οδϑί, δῃά ἰοὸ [4]}Ϊ ὕροὴ ἢΐϊῃ ψ ἢ Ὸ 
ΟοΟΠΊ68 ΟΗ βιισσοβδῆιν! ἰὴ ἰῃ6 ᾿οῖϊ, Συγκαταψηφίϑειν 
Ρτοροεγὶγ ἀθηοίθϑ ἴο σῇοοϑθ ὈΥ σοπηηοη Β0 ἶΓαρ68, 
Δη6 {Π6η ἴο ΠΌΙΏΡΟΙ ΜΠ ΟΓ υπίο, συγκαταριθμεῖν. 
ΓΗ 1 πηυϑὲ "6 80 ἴδίθῃ ἴῃ [(Π6 Ῥγθβθηΐ ρ8888ρ6 15 
Ρἰδ!η; βίηοθ [Π6 Ῥθγβοηβ οἤοβθη 6 Γ6 σἤοβθη ποΐ ὈΥ 
4 7 Γαρο, Ὀὰϊ Δρροϊηϊοα δἱ (6 μέραδμγθ οὐ οὔδδιιϑ. 
(Κυϊη.) Τα βογιορίαπι (10 ΤἸΏΔΥ δ6 τγοιμαγκοαν) 
ψγὰϑ πἀοτγβίοοά ἰο ὃὈ6 ἃ τηο46 οὗ βῃονίηρ {π6 ν}}} οὗ 
τπ6 ΑἸπλὶρ ῖγ, δη ἃ ν88 {Πϑυοίοσε, ἴσοπῃ [ἢ 6 δι] δῖ 
{ἰπ|68, τοϑογίϑα ἴο ἴῃ {6 οτοδίΐοα οὗ Κἰηρβ ΟΥ 



28 ΑΟΙΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΝΕ8, Ο(ἬΑΡ. [- 11. 

«ρροϊπἐπιοηΐ οὗ ρείεβίβι 866 6886 ]}18;: οὐ Πἱοάογ- 
δία. 4, 42., Ῥεγίζοῃ δὰ 28]. Η. Ν. 8, 45., δπὰ Ῥαϊαι- 

τοὶ Οὔ88. ρ. 974. 80 Οἴσβθγο ει. 2, 61. ὕϊ υοΐῖ 

δϑβθηΐ τοηυητίαῖὶ, ἰοῦ ἴῃ ἢγάἀτγίαπι βογίββ σΟη} ΘΟ ΓΘηΓΕΓ. 

Ουΐὰ5 ποπιθῃ εχὶββοῖ, υὐ 15 μαθγεῖ ἢος βδοθγαοι! πὶ. 

Απιοηρ ἢ 6 ΠυπιοΓΟῸΒ Ρ558 6168 ογ εἰϊοὰ Ὀγ ἥεἴ8. 

ἢ τποϑὶ ἀρροβίϊα ἀγα {ῃ6 [οἸ] ον ίηρ. ᾿Γαοῖί. Α. 18, 
99, Απιδίτα Ξυῇξεασίοτι πη βυβροοίο βοτίς ἀυ σα δητοΓ 

δΧχ πυιηδῖο ργαϊογιπι, αι} ρτγθθββθηΐ, Νϑαιθ ἰά ἀμ 

πιδηβὶϊ, ΄αΐα 8ογ8 ἀδειγαῦδί δά ράγιπὶ Ἰοηθοβ, «06. 

20, 9. ΙΒ {π6 οχργοββίοη ἔπεσεν ὁ κλῆρος Υ εἰδίθιη 

ξΟπΊραΓο8 Ζοβορῆ. Απέ. 6, ὅ. ὁ τῆς Βενιαμίτιδος κλῆρος 

ἐξέπεσε. ῬΙαΐ. (τα58ο, ρ. ὅ52 ". ἐκπεσόντι τῷ κλήρῳ. 
Ῥα!αϊγοί οἰϊο8 ΟἸπηδί5 Η 531. 1,. 4. Ρ. θ6. τοῦ κλήρου 
ἐπὶ τὸν πρεσβύτατον τῶν ἀδελφῷν πίπτοντος : ἀη 1,. 4. 
Ρ. 166. ἔπιπτε δὲ ἐπὶ τὸν Λούκαν ὁ κλῆρος. 

ΓΗ͂ΑΡ. 1. 

1. ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τ. Π. ΤΊιο νογὺ 
συμπληροῦσθαι, ἃ8 430 {16 5ἰιηρὶ6 πλῆρουσθαι, ποῖ 
οὐἶἷγ ἀθποῖθβ {πὸ οοπδμηπαέΐοη, Ὀϊ 4130 ἴη6 σρργοασὶ 
οὗ δὴγ {τπ|6, δηἀ ἰῃθγοίογα ἤθγα βρη} ῇῆθβ δάνβῃ!8β86, 
αἄάεε86. ὅθ (6 ποΐθ οἡ Μᾷγκ], 1δ., [λΠΕΚΕ6 1, 57. 
9.51. 2, 21., Διά 80 νοῦ. 15. Εος τὴν ἡμέραν, ἸΏΔΗΥ 
ΘΑΓΥ Μεγβίοηβ, 8ηαἃ β8οιηθ δηϊ!θηΐ Μ55., τοδὰ τὰς 
ἡμέρας, νον ἰ8 ρύθίθγγθα ὈΥ δοδιίραγ, Ἰ)γυβί8, 
(ὐτοίίυ5, απὰ οἴμοσβ. Τηὰ8 νοι] 6 ἀδηοίοα {6 
ψν 616 ρογοα οὔ {πῸ ΠΡ ἀδν8 ἴγοηὶ [Π6 Ῥᾶββονογ, οὗ 
«ν Πίοἢ 1Π6 αἰδιβαα, οὐ ἐασέ ἄαψ, δὰ τη σοῦμθ. (566 
αὐτοι.) Νὸ οβδηρο, ονανογ, πηυδῦ Ὀ6 τηδάθ, 3106 
{Π6 οοιμποη ταϑαϊηρ,, Ψ οἢ 15 Βαρρογίοα ὈΥ 4}} (6 
ΜΜ55. ρῖναβ {8 88Π16 56η86 : ΠΔῪ 16 δηίϑηΐ [ηΐοτ- 
Ῥτοίθγβ τῆϑὺ θ6 {Ππουρῇῦ ἴο ἰιανα δά γεραγὰ γαίϑσ ἴο 
{6 8686 ἤδη (6 Θχργεββίοη. (866. ο1.) Αἱ 
πεντεκοστῆς ΜΘ τησδί ϑιιδθά, πο ἡμέρας, 'γὰΐ ἑορτῆς. 
Οἱ ψ οὶ 1{{π48 ΒΘ 6 η ΨΜ6}} ορβουνοὰ ὃν δεξιά, ἐδ 
1 ΠΙΑΥ͂ δ66 πὶ ΟἿ 5Ποι ἃ ΒΥ τὴν ἡμέραν τὴν πεντακόσ- 
ὅην, ΨΏΘΩ. {ῃ6 Ποῖ ἀΔΥ, 1. 6. ἔγοπι ἴπ6 Ῥβββονθγ 
ψ85 Ἑςοπηρίοἰοα: μὰς [ἰ Βῃουϊὰ θ6 τγοζηθιθογοᾷ, 15, 
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Ππαΐ πεντεκοστῆς 15 ΕΓ πο 0 δ6 ἰδκϑθη δα]βοίίνεϊγ, 
Ρυΐ 8ιϑίδηςίνοϊ!γ, δηά 15, 85 1 ΨΘΓΘ, ἃ ΡΓΟΡΘΓ Ὠδίηθ ; 
80 {Πδὶ {Π6γΓ6 185 Π0 βυῦδιυαπίοη οὗ ἡμέρας, (ἴον ὦ 
ψοιϊα θ6 δρϑιυν ἴ0 88Υ τὲ (ῃ6 δέει, ἀᾶγ ο΄ ἐδε 
ἄαν νὰ58 σοιηρ]εῖ64,) θυὲ ταί οἵ ἑορτῆς. “ΓΠΙ5. οὐ- 
Βουνδί!οη 18 σοῃῇτγηηεα Ὀγ Τοῦει 2,1. ἐν τῇ πεντεκοστῇ 
ἑορτῇ. Ὄ ΠΘησ6 αἶβο ἰῇ 2 Μδϑοο. ᾧ, 82. να τηιβί, δ 
{Π6 ψογάβ μετὰ τὴν λεγόμνην πεντεκοστὴν, βυθαιά 
ἑορτὴν. ΤΠ βᾶπη6 Δρρ]168 ἴο 1 (οσ. 10, 8. (Κυϊη.) : 

(δὴ {{||5 ἴβαϑί 8886 Μὶςἢ 6118, 1) 18 2 οβαὶς ἤαιυ, Ῥ. 
4. ᾧ 167, ἀπὰ τΠ6 ψτγίίθγ οὐ “ψθν βῃ ΑπΠαυ 168 (1Π- 
οἰυάϊηρσ Ηοτγμθ᾽ 8 [ηἰτοα. ΕΔ1|.) ΒΥ τὴ6 ψογὰβ τὴν 
ἡμέραν τῆς πεντεκοστῆς ΒΟΙ)6 ἤᾶνα (Πουρὰς 18 ἰο ὃς 
πησοτβίοοα {πΠ6 Βξοιἢ) ἀἀΥ δἤῖοσ Οἢ 1508. ΓΟΒΈΓΓΘΟ- 
τἴΙοη, θθοδυβα οἡ [ἢ6 ΤΟΥ 5 ἄδν, οἡ ψ ἢ] Ο ἢ {Π6 ἔδϑιϊ- 
ναὶ οὗ (ῃ6 Ῥρηίδοοβί 18 ἢον οαἰοογαίεα, (Π6 ΗοΪγ 
ϑρ᾿ΓΙῦ 848 ρουγοά ουΐοὴ {Π6 ΑΡοβίϊθϑ; ἃ8 6 ᾿θᾶγῃ 
[ἋΓοὐὧἡ 16 ἰὰπι οὗ (6 δητϑὴΐ Οῃυγοῦ, ἄς. Βιι τ 
(06 ΠἤΙΘῖ ἢ ἄδγν ἔτοπὶ {Π͵πῸ γοϑυσγγοοίοι) οἵ (ἢ γιϑί, δηὰ 
ῃοΐῖ (Π6 ἀνῇ ἰδβίινα!, να γο ἴο θ6 υπαογβίοοά, ριῸ- 
ῬΓΙοίυ οἵ ἰδηριαρσα νου] ΓΘ 4 ΓΟ ἐν τῷ συμπληροῦσθοω 
ἡμέραν πεντεκοστὴν, ΟΥ̓ ἐν τῷ συμπληροῦθαι ἡμέραν πεν- 
τήκοντα. Τῆα8, πονανοι, [Π6 ΡἢΓΑΒΘΟΙΟΡῪ ψουἹὰ Ρ6 
οὔβοιγο δηά διηθσιουδΒ. Μδϑηγυ σομμμηρδηίδίοῦβ ἴοο 
ΔΓ οὗ ορίηϊοη {Πδὶ 16 σαπηοί ψ ἢ) σογίαϊηῖν 6 δίς 
Βτιιηθά {Πδὲ ἐμ6 Ῥοηΐδοοβί ψ88, {Ππ4ὶ γοϑαγ, οοἰθγαιθε 
θγ (ῃ6 9εν5 οὐ ἴῃ6 ϑαῤδαέϊι ἀαψ; ἩΔῪ {ἰἸᾶΐ {Π 6 Γ6 ἃγδ 
ποῦ ν᾿ δη(ηρ ἀγραμπηθηΐ8β ὈΥ νοῦ 10 τῊΔῪ ὃ6 ρτονοᾶ 
ἴο ἢαψοα Ὀδθη σϑἰ θυγαϊθα οὐ {6 ϑεράαν. ΤἸῃθ Ρεη- 
ἰοςοϑὲ [6}} οἡ ἰῃ6 ποι ἢ ἀαΥ ἤΠὸπὶ {Π6 Ῥαββονοῖς 
Δηα {Π|8 61} ἀδΥ 85 πιιπιθ 64 (8 6 ἰδαγη Ὺ 
[,εν. 28, 16.) ἥγοπι ἐδ ἰαδὲ ἀαν οὐ ἐπαὲ ϑαῤῥαέξὰλ 
ΓΩΩΤΙ ΣΤΘΌ, ον τολϊοὐ ἐλεν δγοισἠὲ ἐδ δἤθα 9 ἐλα 
ἐὐσανθ6- ΟΠ γὶηρ. ὅδὸ ἰδμαῦ ἔγομῃ δὶ ἀδγ βανθὴ ΨῇΟΪ6 
668, Τογγ-ηη6 ἀδΥ8 τἱρἢῃς Ὀ6 πιιηθεγΓθα, δηα ἐμ 
{π6 δέθι ἢ νου μα (ἢ6 ἔδαϑί ἀδυν. Βιιΐ ἴῃ {16 6χ- 
ῬΙδῃαίίοη οὔτ νογά ΓΦ {86 δαάάμορεοβ, ἱ. 6. 1Π6 
Καγναωὶ, οὐ ϑογὶρέμαγιὶ ἡ (866 (Π6 ποία οἡ Μαῖί. 206, 
17.) δπά {πΠ6 Ῥμάᾶγίβθοβ αἰ γα, {η6 ἔογπλαῦ πα 68- 
βίἰδηθϊηρ ΌΥ ἢ 4 δαθραι 2 γΌΡΟΡΪψ 80 οδ]]βά, νυ] οἢ 
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ψ)88 ΠΟ] γαίθα οὐ {π6 βανθηιῃ ἄδν; δυΐ {πΠ6 ἰαἰζοΓ, 
{:6 ἢγϑι ἀδὺ οὔ {πΠ6 Ῥαββονοσ, ψῇῃϊο 48 σοἰουγαιθα 
α4Φα ϑαῥαίῇ. (ϑεε ἔχοά. 19,16.) Ηδρηςσ ἢ ἔδδεϊ 
οὔ τῃ6 Ῥεπίθοοβί, δοσογάϊηρς ἴο {πΠ6 ἀδογεα οὗ {6 Κα- 
Τοὶ, αἰ ψᾶγϑ [6] ρου τ 6 ἤγϑι αν οὗ {ὸ ψϑοκ, ϑμη- 
ἄαν, Ὀιιϊΐ, δοσογάϊηρ ἴο {π4ι οὗἔὨἩ Πα ῬὨδΓ8668, οἡ [ἢ 6 
Π Ποῖ ἀδγ τοι {δ 6 οἢδείηρ οὗ {π6 πδηά ] οὗὨ θδγ- 
ΙΪον ἴῃ ἰῃ6 Ταηρῖὶθ. ὅδε [Κρη]ι8᾽5 Π)135ογίδι σῇ οἡ 
1Π6 {ἰπ|6 οὗ τἢ6 σοἰοὈταιϊίοη οὗὨ {ἢ6 ἰαϑὺῦ δαρρογ, δῃὰ 
Βαγίκοσ 8 ΟὈ58. ἔχορ. οἡ Αςῖβ Φ. ἴῃ Βιρ)]]οίμεοςα Ηδ- 
δηλ, νοὶ. ῷ. Ρ. 8728. Νον [ἢ 6808, 45 τηοβί οὗ (6 
(ὐομηπιθηίδίοιβ πηδίπίδίη, δίθ {Π6 ράδββονθ οὔ {6 
δδῖη6 ἀἄδΥ ψΙ ἢ 1Π6 τοδί οὔτῃθ Φανβ, (ῃ6 6 ν18ἢ σοιῃ- 
ΤΩΟΠΔΙΥ ἱπαἀροὰ ςοἰοργαίθα (ἢ6 Ῥρηίθοοβέ οἡ (6 
δαυθαί ἄαγ, θυ ΟἿ ΓΙ 5ι᾽5 ἀϊ8ς! 0168, 1 πον [Ὁ] ον οα 
{Π6 ᾿ηᾶχὶΠπ]8 οὗ [Π6 Καγῳὶ, σοἰουταιοα {Παΐ ἔραϑῖ οὐ 
ϑυπάαγ,. ΕἸΧΙΓΘΏΛΕΪΥ ργοῦδ]6, Ποννανοσ, (48 ἢ85 6 θη 
Βῃονη δ ἰᾶῦσθ ἴῃ (6 ποῖβ οἡ Μεᾷίι. 26, 17.) 15 1ῃ 6 
ΟρΡΙηΐοη οὗ ἰπο88 (οιηπιοηΐαίοῦβ ψ|10 πηαϊηίαιη (ῃδὲ 
968ι18, ψἢ. τη6 Καί, ἀπέϊοϊραἐοα ὃψ οπ6 ἄαψ τῃ6 
ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ Ῥάβϑονοῦ οὗ {π6 68. [ΙΕ τῃογοίογα «}068118 
δηἀ {π6 Καγθὶ δα βδαΐθη (Π6 ἤδβϑονεγ οἡ 1 Πιμρϑάαψ, 
Ὀυΐ {πΠ6 τοϑί οὗ {ῃ6 {6 ν}8 οἡ δωεπηάαν αὐξον" διιη- δϑΐ, 
(σι οἢ ἢγβὲ ἀδγ οὗ {Π6 Ῥάββονθγ νγὰ8 ἃ δαῦβθαϊῃ οῃθ, 
ΒΙΏ66 [Π6Ὺ πυπιθογοαὰ ἰῃ6 ἀλγ ἴτοπι {ΠπῸ ῥγθοθάϊηρ 
δυθηΐϊηρ, (48 Ὧ848 66 οὐὔβεγνθαὰ οἡ Μαεαί(.) Ὀοίἢ οὗ 
{1686, ϑ’δεαάισοοϑ δῃηά Ῥῇῃδγιβθθθ, δἰ ἰδὲ ἰἰτπ6 ςο]6- 
Ὀτγαίθά (Π6 Ρεπίθοοβι οὐ ϑιηάαψ. (Καυϊποο!.) 

1. ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸς [τ ἢδ8 Ὀδοὴ 
ἀϊβρυϊο ψῃϑῖμοῦ ὈῪ 1[Π6 ψογὰ ἅπαντες 18 εἰρηϊῆθά 
{π6 ἵν εῖνα “ροδέΐο5. ΟὨΪΥ, (ὯΠπα ἱπήφρά οἱ ἀπόστολοι 18 
δα άἀρά ἴῃ βϑοιηθ Μϑ55. νυ ΟΥ̓ ἃ ρῖοΒ8,) οὐ {Π6 σοβὲ οὔ 
{π6 αἰδοῖρ! 8. οὗ οί βεχθβ ἰῃοϊἀθά. ((οιηραγα 1, 
14,11. ΤΠοβα ΨΠο τεΐεγ 10 80] 6]Ὺ ἴο {Π6 Αροβέϊ!ϑβ, 
ἕουηά {Π61Ὁ ορίηοὮ Οὐ [ἢ 686 διριπθηῖθ. [. [π ἐἢ6 
ρτγοςράϊηρ, 1, 96. (84Υ ἴδ γ,}) Ψα τοδά οἱ {π6 οἔρυθη 
ΑΡοϑι|65, ἰο ψῆοπι 88 δ ἀβὰ Μαίῇῃϊαβι Τα ςοῃ- 
ἰοχί ἐμογείογε οἰθαγὶν βῆονβ (δι ἅπαντες 15 τοίδγαθ]ε 
(ο ἴῃα Αροϑι]68 οὐΐγ. 11. Τοβα ψῇῆο βροκε ἴῃ 
ζοτοὶρα ἰοπριι68 (ν6Γ, 7) γα 8814 ἰο β6Ὲ Οδι]απς. 



ΑΟΥἸΒ ΟΕ ΤῊῈ ΑΡΟΒΤ.Ε8, ΟΗΑΡ, 11. 81 

δυΐ 11 15 ποῖ ργοῦδθ]6 (Πδΐ 411 (ἢοβ6 οπβ ἢυηάτγρά δηά 
ἈΥΘΏΤΥ, πηθης,οηρα δῇ 1, 1δὅ.; εγ (81Π854η8. (ὅ6ο, 
Ποννανογ, (Π6 ηοΐβ οἡ νϑσ. 7.) 8. Ῥοίθγ, δ νϑγ, 14. 
18 581 ἰο ἢανε βῖοοα ἃρ ψ Δ {πΠ6 οέουοη : γοπλ ἢ ϊοἢ 
6 8Γ6 ΔυιΓΠογΖο ἴο σο] θοῦ {Πά ΟἾΪΥ {Π 686 ΨΘΓΘ 
Ρτγθβθηϊ." 

Οἰποιθ, δόνανογ, ἢ ὈΘΕΟΓ ἀγρυμηθηΐβ, δηά 
βδησίοηθρά Ὀν [Π6 Δυ (ΠΟΥ οὗ (ΟὨΠεγβοβίοσι, Αὑ- 
Βυπβίίη, Φαγοιηθ, δῃὰ οἵιϑγ δῃσίθπί Εδίπογβ, ἡγαϊηϊδὶ ἢ 
τη, Β6δι46 {Π6 ΔΡροβίθ8, {πθγ 6 Γο ργθβθηΐ {Π6 γϑϑὲ 
οὗ (ΟΠ ειϑι 5 [Ὁ] ονγθῖβ, πιθητοηθα αἱ 1, 15. ““ ογ, ἴῃ 
16 ἢγϑί ρίαοθ, 10 ἰ5 οἴθαγ, ὁ δὴ ᾿πϑρβϑοίοη οὐ 1ἢ6 
ςοηΐοχί οὗ Αοἰβ 1, 16. υἱῖ. (ἢδὲ τῆ6 800]6οῇ {ἢ 6 Γ6 
Ῥτοΐδββααϊυ ἰγοαίθα οἵ, 15 {6 8556} 0} Υ οὗ {86 Ὠιπ- 
ἀγτοά δηά νψθηΐν δαοίίονοῦβ ψ πο Ῥοῖοσ δἀἀΓοβ86Ω, 
δηά ουἍἭ οὗ ψῃϊοἢ ΜΟΙ 148 τν88 σἤοβθη δηὰ δάοριϑα 
ἰηο τῃ6 Αροβίοϊ!ὶίς θοάν : θαΐ [Π6 εἴθνθη Αροϑβί!6β 
ΓΘ ΟἿΪΥ πιοηιοηθά 65 ραϑϑαηί. ΝΟΥ͂ ἴο {6 ργοάΐ- 
οαΐθ, ΨὮΏϊοΙ 18 ἀδϑίϊα16 οὗὨ ἃ 5ιι]6ςεῖ, {πΠ6 80] 6οῖ 
1τπηπηοαϊαίοῖν δηἰοοδάθηξ, ἀηἀ ἢος (Πα οὗὁὨ ψῇϊοΐ τηθῃ- 
(ἰοη 85 τηδήβ ὁπ ραδβαηέ, Ὀὰϊ ΡΓΟΐΈ5ΒΕΟΙΥ οὐρῶϊ ἴο 
θ6 οΔ]]6 ἃ [ἢ δηα δβϑοοίδίβα. 

ῳ͵ 1 5.. Τὰκα Πδά πηϑδηΐ (ἢ6 ἔψοῖνα ΑΡροβίίαϑ οηἶγ, 
ἴ ψουἱά Πᾶνα 8ιΠΠποα ἰο΄8αγ, ποῖ ἅπαντες, Ὀυΐ οὗτοι. 
8. {15 1{{|}|6 ργόθδῦ]6 ἰῃδΐ οἡ ἃ ἴβαϑί ἀδυ, δ 8η ΠΟὺΓγ 
ΔρΡΡτγορτγίδίθα ἴο ργαγϑύ (566 δοῃμοείίρ. Ηοτγ. Η6Ρ. οἡ 
Αοἰ5 8, 1. 1τηἴγὰ δὰ ν. 15.), [Π6 τοδὶ οἵ (γι 8 [0]- 
Ἰονεῦϑ ψοτα ποῖ ψΨῈ ἢ τἢ6 ΑΡροβί168. 4. Ῥείοσγ, δὲ Φ, 
16. β64ᾳ. [48 φιοϊοα (ἢ6 ραᾶ58ᾶρε οὗ 206] 2, 98. “1 
Ψ11 ροὺγ οὔξ ΠΥ 8ρ 1 ἀροη 41} ἤθβἢ, ἀπ ὙΟῸΓ 8008 
δηά οὐνγ ἀδυρἢο ΓΒ 504} ργορῇθοΥ :᾿ ἴογ (ἢ6 ριγροβα 
οὔ βῃονίηρ (παι [6 Ρτορἤῆθου ψὰ8 πον {16116. 10 
159 οἶοαγ, (ῃογοίοσγο, (Πδΐ, θ651465 [ῃ6 Αροβί]θβ, {Π6Γ6 
Ψ ΘΓ δηγν οὐδοῦ ΟΠ Γι 5114} 458561} 0164, ἰηδι οἡ ἔλοηι, 
αἶβο, (ἢ6 ἤτοὶν ϑριγ νγὰ5 ρουγοα ουΐ, δηά (ῃδὲ (ἢ Ὺ 
8,30 ΞβροΚα ψ τ ἢ Τογείρζῃ τορι 68. Ῥείοθγ δηά (ἢ9 δἴδνϑη 
ΤΟΒΘ ὉΡ (νεγ. 1δ.), βῖποθ {ΠΟῪ ψ6γῈ {Π6 Ἰοδάϊηρ ρογ- 
Β0η89, δΔηὰ ὈΥΓ [{Πδὺ {Π6 ὈΟΩῪ νγὰ8 ἴο 6 ἀσίρηἀοά 
ἀραϊηβί {Π6 ΠΑ] Π|}165 οὗἉ (Π6 6008. 

ὕροι {Π686 στοιηά8 (6 Ἰαἰίας ορίηΐομ σδγίδίἢΪν 
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θβουνθ8 {Π6 ργοΐθγθηςο. (Καίΐη.) 1 δ Εἰ γ ον δοαυ!οϑο 
ἴῃ {Π|8. νον οὗ {1Π6 8}0)]6ςῖ, ψ !οἢ ννὰ8 αἶ8ο δάοριοα 
Ὀν Οτοίυ5, Μογοοι, Πἱρμιίοοι, ΛΟ , Ἐοβθηπη ὁ Γ, 
δηἀ ΗρφΙηγῖοἢ 8, δηα, δὶ 185 οἵ τογα σοηβο]ΏΘης6, 
8:16 ἢ 56 6ῖη5 ἴο αν Ὀδθη {Π6 ἰτδαϊτίοη οὐ {πΠ6 ΟἸναγοῖ 
ἴτοιη (ἢ6 δδι! θϑῖ ἀρθ8. ΕῸΓ (48 οὔϑοινοβ ὙΥ̓ΒὈΥ) 
5ι. ΨΦδ6γοπια βᾶυ8, “" ΝΥ] Ῥαυΐα σαπιθ ἴο δίοη, [ΠΟΥ 
βῃενοὰ ποὺ (ἢ6 ρίαοθ ν θα (Π6 Ηοΐὶν Αἰιοβί [6}} 
ὉΡοη {π6 πάγοι δηά ἔνθ ἰο σοπιρίοῖα [Π6 ῥτο- 
ῬἤθοΥ οἵ 206]: “Απά 8ι. (Ἰ᾽γγβοβίοῃι δπὰ (εουπιο- 
Πϊὰ5 Οἡ 1ῃ6 ῥίαςσθ, 8.Υ, Ηφ [6] ποΐ οἠἱν προη ἰἢρ 
ΔΡοϑβί1685, διυιῖ αἶδϑο ἀροη {6 υπάγερα ΔηΠ ἰν ΘΠ ς 
δ ταὶ δὲ. ΓΚ νοιυ]ά ποΐ ἤᾶνο 8814 πάντες, αἰΐ, 
ἤθη ἴΠ6 ΑΡροβί68 οὔ] ψγ γῈ ργθβθηΐ, εἰ μὴ καὶ ἄλλοι 
μετέσχον, 1 οὐϊηει 8, 450. μα ῃοΐ Ὀ6ΘῺ πηδΔ46 ρμᾶϊ- 
[Δ Κ6Γ5 οὕ τη6 Ηοὶγν Οἰιοβί. 

1, ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ ἀυτόύ, 866 {Π6 ποίθ οὔ 1, 14 ὃς 
156. ὝΟιἵοαῖ ἢ88 θδθϑθη {6 ἀἰβϑαργθθηθηῖ οἵ (οι θη» 
ἰαΐοτβ τϑδερθοίπρ (Π6 ρέασο ιὐὐϑγ [6 αἰαῖ ρ 165 6 ΓΘ 
1Π6η Δββθιῃ θά. δοῦλο πηαϊηἰαίη {πὶ ὈΨ οἶκος 18 
τηϑδηΐ ἃ π|6γο οι. οὗὨ {Π|Ὸ ἰθιρ]6 οὗἉ “εγυβα θη, 
οἴ ογϑ, 8η δραγίῃηθηϊ οἵ 5οπ16 ριϊναίθ ἤοιι56, δης (Πας 
151, οἶκος ἀδηοίθ8 ποΐ οἷν ἃ λοῖιδθ, δυὺ Δ ἸΠΏΘΓ 
οἰδιθογ, ἃηα {Πδὶ βρδοίουβυ 1 δῇ ἔθ γ6 γα ἴῃ 
{πΠ6 τοι ρὶς οὗ Ψογυβαίθιηῃ (8 γ8 Καθθ8) ἐλὶγέψ βαςὴ 
λας, ἰὼ νης (η6 Ἰ)οςίοΙβ οἵ 6 Τὰν πο {Ποῦ 
{Ππϑοϊορίςαὶ βεῆοοΐβ, 6 ᾿θάγη ἔγοπ ΨΦοβθρῇ. Δηΐ. 8, 
8, 2. περιωκοδόμησε δὲ τὸν ναὸν ἐν κύκλῳ τρίακοντα βρα- 
χέσιν ἄκοις Κ. τ. λ. ἧ 7, 14.,10. τὴν διαγραφὴν καὶ τὴν 
διάταξιν τῆς οἰκοδομίας τοῦ ναοῦ, πάντων ὁρώντων, ἔδωκε 
Σολομώνι, θεμελίων καὶ οἴκων καὶ ὑπερῴων. 
Νον οἴκος πιαν Β:σΏΪΥ ἀοιια, 1. 6. ἰΠ6 οοποίαυο, οω- 

παοσμέμπι οἵ ἃ ργιναίθ ἤοιιβ6 (48 ἴῃ [,ον. 14, 28. ΡΠ ο 
1042 ο. ΨΦοβερῇ. Δηΐ. 8, ὅ, 2. 10, 11, 2. 19, 4, 11. 
Αἰδροη. 180 Α. ἃ 908 οβ. 66 Εγηθβίι οἡ (δ ]}]πλδοῇ, 
Η. οὐ (ον. ὅδ. ἀηαὰ ψά]οκη. οἡ δοβο]. δὰ ἢ. 1.) διὰ 
(παῖ ΠογΘ ψγογα ἴῃ {Π6 ἰθιηρίθ, 4180, δι ἢ αοὐξ, {Π6 
ῥβϑδθβεθ οὗ {Ζοβϑρὶ). ἰδϑιγ. βΒιιῖ δά {ῃ18 θθθη 
ΚΘ ̓ 5. πηοδηΐηρ, 6 νου ϊά ἰᾶνα πο θα 11 τηοῖθ 

οἰθασῖν, βἰηοῦ ΠΟΙΓΠΟΙ Ιη. [6 Ργδοφάϊῃν ὯΟΓ [οἰϊονησ 
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ΜΟΥ 8. 15 [ΠΘΓΟ ΔΩ τηθηΐοη τη8646 οὗ {Π|8. Β6581:469, 
ὯῸ Ρᾶ58Δρ.68 ἢανα γεῖ Ὀδθὴ ρῥγοάυςθα ἴο ργοόνα [ἢ δΐ 
1η6 σοπηηοη ροορΐςθ, ΔηἋ Θβρθο δ ΠΥ 5ιι δηρθι8, ΨΘΙ6 
Ρογπη θα ἰο τοϑογῖ, ἔοσ 1Π6 ργροβοβ οὗ ῥΎϑύϑγσ,. ἰὸ 
[ἢο86 ἀραγίπηεηίβ οὗ [ἢ 6 ἘΒΕΕ 

4. 11 15 ὑγροὰ Ὀγ (ρ6]}} 9, ϑρῖς. ΟὈ 588. ἴῃ ἢ. ]., (Πδ 
{Π|6 εἰγουπηϑίδησοβ πδιτγαϊθα ᾿ὰρροπθὰ δὲ (μς {ῃϊγά 
ουὺγ οὗ (Π6 πιοτηΐηρ, ψ ἤθη {Π6 ποσὰ γα] σίουβ 96 νν8 
864 (0 τοβϑογί ἴο {Π6 ἰθιηρὶθ ἔὺγ ργάγογ, δηᾶ {παῖ 
ϑίησα ἴπΠ6 Δροβί]68 δηὰ {6 γεϑδὶ οὗ (Ὁ γίβι᾿8 ἔὉ] σου β 
ΨΌΓΘ δοσιιβίοιηθα ΘνΈΓῪ ΟΔΥ ἴο τοραὶγ (ο [68 [εΙΏ} ]6 
(866 νογ. 40.), δΔηἀ ψογθ ποί δχοϊπαθα {Πθπος ὃν (ἢ6 
Ῥργιθϑίβ, απἀουδίθα Υ οὐ τῃ6 ἐδ οὗ Ῥοηΐεσοβί 880, 
οὐ ΨὨϊοἢ 10 88 ἃ το ρίοιιβ ἀν ἴοὸ δἰΐθηα ἰεπιρὶα 
ΜΌΓΒΉΙΡ, ΤΠῈΥ ψψογα πιοί τοσοϑίμον τΠθ΄6. Νον ΜΝ 6 
ἂο ποῖ ἄδην {ας τῆς ΟἸεἰϑυίδη8 πιρῃΐ, ψἱίπους 
τη οἰββίδι!οη, γοϑοῦ το {Π6 ἰοπηρί6 ἀπά τϊηρὶα σι ἢ 
(Π6 ὅενν8 δηραρδά ἴῃ το] ρίουβ ἡνογβῃϊρ, 0 [Ὁ 15 ἢ ΓΘ 
βϑ ἃ {πὲ 16 Υ 6 ΓΘ ὁμοδυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ (566 [{6 
ποΐθ ΟἹ 1, 14 ὅς 15.), δη 11 15 ποῖ ργοῦδὺ]6 (Π4ΐ [ἢ 6 
Ῥγιθϑίϑ ψουϊὰ ἂν ρογη 64 {ἢ 685 Παῖθα ἀ15ς 1068 
οἵ Ομγιδὲ (6 '86 οὗ ἃ ργίναίθ ἀραγίπιθηξ 1ὴ [ἢ 6 

᾿ ἴθιηρθ. (ὅεα 4, 1.) ὝΠποῖο ψΈγο, 1 τηιιϑὲ Ὀ6 ζτὸ- 
ππδγκοά, ἐΐγοο τοσυΐϊὰῦ ἤουγθ Οὗ ῥγάγυθ, ἴῃ6 ἐλὶγά 
(νον. 15.), {π6 ολτέλ (866 10, 9.), ἃπά {Π πἰπέλ (868 
9,.1.}: δα {π6 268 ἀἸά ποῖ ἀρρϑαν αἱ {6 ἐεηιρίδ αἱ 
οδοῖὶ οὗ {π686 ἰιουσβ. [{ ψ 8 ἰανίυ! ἴο ΟΥ̓Γ ὦ 
ῬΙΓΆΥΘΓΒ ἴῃ ἃ ὁγπαφοριθ 4150, ΟΥ ἱπάδϑά ἴῃ ΔΎ ρἶδοθ 
ΨΠΟΓΟ ἴθ ΡΟΓΒΟηΒ 5Ποι ἃ 06 ραίιπογοα ἰοροίπονῦ ἴον 
{πὲ ρυγροβθο. ὅδεθ Τιγραπά ἀς Κανεὶβ, ΝΠ γηρ ἐδ 

, δυῆδρ. νοι. 1. 1. ο. ὅ. Ρ. 45., {πε σοιητηθηΐδίοῦβ οἢ 
1 Τίιπ. 2, 8., δηά [ἀρ εοοὶ Ηον. ΗΕ. οἡ Μαῖῖί. 6, 8. 
ΤΗΘ Αροβι1685 μαά {ῃογοίοτθ πιοῖ τορθίηθγ δί {παῖ 
δου ἔογ [Πῃ6 88Κ6 οὗ ρυάυθγ, ἴῃ ἃ ἤου86, ΨΠΘΓΘΙΏ νᾶ 5 
6 [ἃ δὴ ογδίογυ οἵ Ο" γ]βι 5 (Ὁ ] ον 6 Γβ, ΟΥ, ἃ8 10 ΨΘΓΘ, ἃ 
Ῥτίναῖθ βυπαρορσίιθ. ((ὐομρδι 1, 18.) Βαβι 468, (Π6 
ΑῬΡοβέ1ε8 βεδπὶ ἴα ᾶνα μοραὰ {παΐ οἡ {8 νΕΓῪ ἰδῪ 
οὐ Ψιἢῃϊοἢ {Π6 ΠΙΘΠΊΟΓΥ οὔ ἢ 6 ῥτοιμυϊραίίοη οἵ (Π6 ἰανν 
οὔ Μοιιπὶ δίηδιὶ νὰ5 Ἴϑ]εργαίθά, {6 ῥγοπλῖβα οἵ 
ΟΠ τιβϑε σοβρθοίϊίίηρ (16 Ηοὶγν ϑὅριγιε ἴο 6 86πῖ ἔγοπι 

γΟ1,. 1ν.ἥ Ὀ 
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Ἡδανοη, νου] ἢᾶνα [18 σοιηρ!οίίοη (866 ΓΚ 24, 
40. 2οἷι. 156, 20. Αςῖς 1, ὅ ὅς 8.), δηά {πα Οοά 
ψοῦ ]α, ὉγΥ ἃ βίρῃ βίγικίηρ ἴἰο {6 86η565, ἀθοΐδγα ἰδ 
{86 τοὶ ρίοη οὗ (γιβὲ 8 πον ἴο Ὀ6 πΊοῖ8 Ψ Δ ΟΙΥ 
Ῥγοραραίεα ὃν ῃδπὶ; δηὰ ἐδωμς ἸΘῪ 6 γα πηοί (ο" 
βοίμον ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτός, ὅ66 4, 29 βεα4ᾳ. ΊΓΡ. 
ΖΈἘι. 8, 885. 

8. 1118 πτροὰ Ὁγ Κιοῦϑ, {παὶ 6 γοδά, ἰὴ 41, οὗ 
{μόγὰ μανίηρ θθθη, οἡ {πὶ δύ, δά ἀφ ἰο (ἢ6 (ἢ τγ]8- 
[ἴδη8 ἰἤγθα ἱμῃουβδηά Ῥοῦβοηϑ. “ΝΟΥ͂ ΒΌΓΕΪΥ (ςοη- 
(ἴη168 116) 8υς} ἃ πηι τυ 6 ὯῸ ὈρΡΡογ δραγιθηΐ οὗ 
ΘΏΥ ῥγίναίθ ἤουβα σου]α σοηΐδίη. 581468, 1{ 13 ποῖ 
βῶδΥ (0 οοπορῖνα λοῖῦ βιο ἢ} ἃ τὴ} Π{π46, οὗὁ 80 ΤΊΔΗΥ 
Ὠδί!οηΒ, σου ἢάνο οοἸ] Θοἰοα ἐοροίθοσ δί [Π6 Ποδυ ΠΩ 
οὗ (Π68 δοιιηά, υ]688 {ΠΥ Παά Ργενϊουβὶν θθθη οοη- 
ατεραϊθά [ἢ 8οπὶ6 ποὶρῃθοιιγίηρ ρἷαςα. Βιυΐ (δῖ 
{Π696 Δραγίπ]θη8 οὗ ργιναίθ ἢου868 ἍΘΓΘ 580 ἰᾶγβα 88 
(ο σοῃίδ!η ἃ ργθδΐ ὨΠΌΘΓ οἵ ρΡΘΥβΟῃ8, 18 ρ] 81 [τΟΠὶ 
Μαῖκ 4, 8. Αοίβ 20, 7. Απά, ρταπίπρ {π8ὲ {ἢ}18 
Αἰ ὐραν αν (γοα ΡΥ {Π6 ΟἸ τ ϑι14η8 σου] ἢοΐ σοηίδίῃ 
ἀἴγοο ἐπουβδηά, γοί 1ἰ ἀο65 ποΐ οί ον ἰῃαι 6 8Γ6 ἴο 
Ὧχ οὐ (Π6 ἑεμιρίθ. Ἐογ, 88 18 Μ6}} ορβεγνοὰ ὃὉγ ἢο- 
ΒΘΠ ἢ ΪΟΓ δἱ νοσ, 41., (ἤο86 ῆο {ηΚ 1{ ᾿ηογϑά!0}6 
1Π8ὶ οα Ποιι86 ςουΪϊά σοηίδίη ἰἤγοα Ὠυηαιθα ΡΟΥβΟΙ8, 
ἕακο ἱέ 70 αταπέεα ἰῃαϊ 8}}1 ψετα δαιηϊεαἀ σέ οπε 
ἐδ ὁ ἴδὰν είς δηά {6 Αροβί!θβ ; ψῃϊοἢ 18 
ΠΘΙΓΠΟΓ ἀββογίθα ὈΥ ἔλα, ΠΟΥ 18 1η 1(8617 ρῥγοῦδὈΪ6. 
Βοβίάθβ, 1 16 θὰ βιιρροβοϑά {δὲ {πΠ6 Ποιβθ ἴῃ ψνῃϊοῖ 
{Π6Ὺ ψ6Γ οοἸδοίοα 88 Ἰὴ (ῃ6 νἹοίῖ ΠΥ οὗ (Π6 ἰδ6πι- 
Ἀἷβ, οὔβ ΠΔΥ {Π6 ΠΊΟΓΘ ΘΑ5}} δοσοιηΐ ῸΓ 80 χγοδί ἃ 
τὰ τ θ Πανίηρ ὈΘΘη 80 ΌΙΟΚΙΥ ςοἸ οἰ οα ἱοροίμογ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 5ῖη66 11 νγνὰ8 (ἢ6ῃ [ἢ τιδυ 8] ἢουγ οὗἁ ὈῬΓΆΥΘΥ. 

4. 1018 υγρεά Ὀγ δομοοίίροη δηὰ Ηοίηγὶς ἢ, (Πδ 
Οοὰ πϊρῆξ μοββι 0} σἤ 86 ἴο τιᾶ 6 {1}18 ργοτη ρος 
οἵ τπΠ6 (ὐοβρεὶ ἴῃ ἃ ρίδες (Π6 πιοβί {Πδίτουϑ; δηὰ 
(δι ἢ, Ὁγ τῆ6 ργονάδηςε οὗ Οοά, {π686 Ἔνθηΐβ ἴοοκ 
Ρίδες 1 {Π6 ἐορρίε, ἰπεν νου ὃὈ6 τοπάογοά.. ἔμ 
ΙΏΟΓΘ διιραβί, ἀηά 006 σαϊουϊαϊοα ἴο ργοάμσοθ ἃ τῆογὰ 
Ρονογίαυ! εἰδεῖ οἡ (ἢδ πη 5 οἴπηθη. Βυὲ (Πδὲ (ἢ15 Γδ8» 
ΒΟ 18 ποῖ 5}Ἐ{ΠΠπ|6Π{}ν σογίδίη δηἀ σορθηΐ, Μ1}]. ΘΔ51}. 
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ἄρρϑαγ. Βοϑιίββ οἰδι οὔνίοιιβ δῆβϑιννθιβ, 1 ΤἸΏΔΥ 06 
τ ρ 16ἀ, {παι Οοἄ ἀϊά ποῖ εἰλ86 ἰο τᾶ κα ἃ ριου]- 
βαίιοη οἵ (ἢ (ο5ρ6] ἴῃ ἐἠδ ἐσηερίο, βηςσθ {Π6 σοηϑβίϊ- 
τυὐοη οἱ {6 Μοβϑαῖς [ἀνν, ἀπά {Π6 πιοάς οὗ Πινίηθ 
ΜΟΣΒἢΪΡ, ΠΙΒογίο σοπῆποά ἰο {(Π6 Τοιηρ]6 οὗ Ζ6γὰ- 
88] 61Ὁ, 89 ΠΟΝ ἴο 6 δυγοραίοα, δη4 δηοίμοσ δῃὰ 
ᾺΓ ΤΏΟΓΘ δρί 4] δηά ρογίδος ψνογϑιρ το 6 1ηδ{1- 
τυϊθα . πᾶγ, {Π6 ν ΥῪ ἀαβίγυοσίίοη οὗ τ[ῃ6 ἐδ ρὶς νν 8 
αἱ Παηά. (866 20}). 4, 22. βεηᾳ. Μαίί.. 94, 1 3644.) 

. ΑΙ! νἱμο ἢ Γϑδβοηδ 501} 18 1ῃ δβϑρηϊηρ [ἢ6 ργα- 
ξεγεῆσα ἰο {π6 ορίηίοη οὗ {ἢοβ6 ἱπίθγργθίογβ ψῆο 
τηδηΐδιη δύ (ῃ6 ὑπερώον ἤδγα τηϑηϊὶοηθὰ ψ)8ἃ8 δῇ 
ἘΠ οἵ ἃ ργίυαέο ἤοιιϑο, Ὡοὶ οὗ (Π6 ἐδιρ]ο. 
(Κυϊ.) [Ιη {15 ορ᾿πίοη, ἡ ἢ] ο ἢ ννἃ8 8530 ἐς πες ὈΥ 
Βοοίοιβϑ οάδάγιαρσα δηὰ Ββϑηβοῃ, ἴ πιυϑὲ δοα 6866. 

- Ω. ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος. ΜειϑιοἰΏ Γ6- 
ΔΙΐ5, {(Π4ὶ ἄφνω 185 οἴἴϊοδηῃ υ8οαὰ 1π οοπιπιοπιογαπα 
»γοάϊο!ῖδ, ἀπὰ ἢ δάάυςεβ βϑονεσαὶ Ὄχϑιηρίθβ, ἔγοπι 
ὙΠ ΠΙΟἢ [Ὁ ἌΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 ἀϑϑοοϊαιοα ἢ ψοΓ8 ἜΧΡΓΕ8- 
αἰνα οἵὁ ψῇῆδί ἰ8 υποχροοίοά, δηα αηέϊοραέος (πουρὶί 
46ηα τεῆεδοϊίοη. δοιηθ, 88 ϑαῃοίυϑ, ὈῪ ἦχος υηάοΓ- 
βἰδηά ἐδμηάδθν, δηἃ {Π 8 10 15 τοιηασκοά Ὀγ 1. Μαρ. 
[πὶ (6 ψογὰ 18 υϑοα ἐπὶ μέλους καὶ βροντῆς. ΤΠ] 
ΘΡΙΠΙΟΠ 18 βυρροτγίοα Ὀγ Η ΘΙ ΓΙ ΟἾ 8, ἴῃ ἢ18 ἔχουΓΒ. 9, 
Ρ. 319. Βυι 1 γαΐθϑσ αβϑβϑθῃΐ ἴο (ἢ 6 σοπηπιοὴ ΟΠΘ6, ((οῃ- 
Πγιηθα Ὀγν [ἢ6 δηοίϊοδηί ατθοκ σοϊηπηοηΐδίογα,) (ἢδὲ 1 
ἀοηοία8 (Π6 “ἐγἱάογ' υοηΐϊ. ον, 8ἃ8 ΕἸΒΏΘΙ ΟΌΒΘΓΥνΘΒ, 
τ ἰ5 ποὶ 8414 ὁ ἴανα Ὀδθθη ςοηπ)οϊηεα Μη ἃ Μαέεια 
»Ῥτοοοίίοσμα, θὰ ἰο ἤᾶνο Ὀ6Θη ἀσπὲρ Φερομένης πνοῆς 
βιαίας, ϑυς ἢ 88 ἀΓ6 υ8|14}}ν ργοάισοα ὈΥ {{|Ὸ ἐμοέαηέθα 
υθηξὲ,͵ ἐοπιροπέαέοδφιο βοπογῶ, οἵ ψὮοἷ, 6 τϑδά 1ἢ 
γίγρ. 2 η. 1, 57. Ἐχδρ]68 οὗ πνοὴ, Ἐ νἸἢ (ἢ 6 ορὶ- 
(Ποί βιαία, ἀτὸ δΔἀδιιςεά ὃγ ὟΝ εἰβίοτη ἴτοπῃ ῬΉ1]ο δηὰ 
Ατγιθπάοτιβ, ἰο ψ ] σῇ 1 δα Ῥαυβδη. 9, 82, ἄνεμοι 
βιαίοι κατέπνεωσαν. Ζοβαρῆ. 1181, 9. ἄνεμοι βιαίοι. 

᾿Α Τῆς νοΙὰ πνοὴ 18 ΒΥΠΟΙΥτηΟΙ8 Μ}1{}} πρεύμα, ἀπὰ, 18 1Π6 ϑερῖ,, 
ΔΉΒΥΡΟΙΒ ἴο ΠῚ δΔη ΠΣ. [{νγ288 (15 ΕἸΒΠΕΓ Οὔθογνε8) δοοουηίεα ἃ 
δγγοῦοϊ οἵ Ὀ᾿ νῆα ργεβεῆοθ. ϑ8εὲ ἢξς, 18, 11. 104, 8 ἃ 4. ἀεη. 8, 8. 
Ἐχ. 40,86. Ε2. 43, 2, 4,ὅ. 1 Κίηρμϑβ 19, }} ἃ 12. 2 (γηγοη. ὅ, 14, 
“]οβορῃ. Αηὶ. 8, 4. τρϑῖκθβ τηθητ!0ἢ ΟΥ̓ (ΠΕ ἄνεμοι σφοδροὶ, 88 Ὀεΐηρ; 
διιοηρ ἴΠ6 ΟἾΠΟΓ εἰρη οὗ (ἢ6 ργεβεηςε οὗ ἀοὰ οἡ Μοιηῖ 51ηαἱ. 

η2 
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ῬυιΠαρογδβ ἴῃ [18 ϑγηιδοῖ. ᾿88 {Π|6 δα ργαϑβίοῃ ἀνέμων 
πνεόντων τὸν ἄχον. ΑΒ8 ἴο {Π6 5βοιιηά Ὀοϊηρ' 8814 ἴο 
ἢδνα σοιη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, {{|8 γᾶ8 ΔρτΘΘΆ]6 ἰο {{|6 
ΠΟΙΙΟΠ8 δηϊογίαϊηθα ὃν (6 Ηδαῖ θη {Προ]ορίδηΒ. 
δὸ ΡΒ]ο Τὶ 2, 442, 42. (εἰϊοά Ὀγ ὟΝ εἰβίε! Π) τοῦ θείου 
πνεύματος, ὅπερ ἄνωθεν καταπνευσθὲν εἰσωκήσατο τῇ 
ψυχῇ, περιτιθέντος τῷ μὲν σώματι κάλλος ἐξαίσιον, τοῖς 
δὲ λόγοις πειθὼ, τοῖς δ᾽ ἀκούουσι σύνεσιν. τ Ὁ] οἢ8 ἀ6 
Μυϑίον. 8, 4. καὶ πότε μὲν ἀφανὲς καὶ ἀσώματον πνεῦμα 
περιέχει κύκλῳ τοὺς κατακειμένους, αἷς ὅρασιν μὲν αὐτου 
μὴ παρεῖναι, τὴν δὲ ἄλλην συναίσθησιν καὶ παρακολούθησιν 
ὑπάρχειν, ῥοιϑομένου τε ἐν τῷ εἰσιέναι, καὶ περικεχυμένου 
πανταχόθεν ἄνευ τινος ἐπαῷφῆς. ΑἾδο, 1ῃ ἴῃ6 581Ὲρ 
ψγκ, (. 6, 8. (οεἰϊοὰ Ὀγ ΒΙΙΚΙΘγ) “16 Ρῃ}] ϑορ 6 Γ 
Οὔβοσνοβ {Παὶ ἃ ρεΐβοη, νου ἢ (Π6 1ΠΠ 40 ]- 
ἰαϊίοη οὗ ἀοἰέν, βοπιθίϊπηθ8 ρϑγοθῖνθβ8 ἃ βρίγιΐ ἀ6- 
βοθηάίηρ, 8η4 ἱπβιηπδίϊηρ [1561 ἰηΐο Πἷπι, δπὰ οὗ 
ΜΠδὺ ΓΔῊΚ δηά ΔῈ ΠΥ τ 8; δηὰ {πὲ ὈΥ͂ 1 ἢ 18 
ΒΘΟΓΘΙΪΥ ἰδιρῇς δηα σονογηρά ; δηα {π8ΐ βιιοἢ ἃ ρ6γ- 
80η, Ὀθίογα [ῃ6 ἀϊνίπθ βιιβοθρίίοῃ, ρεγοθίνοβ, ἴοο, ἃ 
σογίδ! ἢ [ΌΓΠῚ ΟΓ 8ρ60168 οἵ ἢγα, ψῇῃ!οἢ 18. 8ΟΠΊ ΘΕ} 168 
56 Ώ510]6 ἄνϑῃ (0 {Π086 Ψ]|1Ὸ 86 ριϑβεηί ν] ἢ ἢ πη." 
Κυΐποοὶ, ἴοο, οὔβεγνεβϑ (ρδγίὶγ ἔϊοπὶ ΕἸΒΠΘΓ δηά" 
οἴ 6 Γ8) [δι (ἢ6 (Ο γιβιίδη8 [ἤθη πιοὶ τοροίθο 86- 
σουηίροα (6 ευἱπά, νὨΙοΝ ΠΠ]οα {6 τοοίὴ ψ ἤοΓΘ ΠΕ 
ΨΘΓΘ 51}{{|ὴ}0, 88 ἃ 5,9 οὗ [ῃ6 ῥγθβθῆσα δηἀ δρρίοαδς 
οὗ εΠ6 ΗοἷΪγ ϑριγι ργουδοὰ Ὀγ (ἸὨγιϑί, δηα {Πϑγείογα 
δοομ)6α ἴο {Πδηηβαῖνοβ ἴο δα βομπηθίῃϊηρ ρσγθδῖου 
{Π 8 808 }}}7 ΠΡΡΘἢ8 ΟἹ 8ἃ σοπηπηοη ἰοροϑί. Ἠρθῆςθ 
10 ΔρΡρθδγβ (σοπίϊηιε5 Κυϊη.) [πὶ ΓΚ τοὶ ἦχος 
ὡσπέρ ᾧερομένης, πνοῆς βιαίας, ἴοτ ψδῃΐϊ Οὗ ἃ ΠΊΟΓΘ 
ἀείογηηδίθ ΘΧργοβϑίοῃ. 

Φέρεσθαι, τὶ τηυϑβί θ6 οὐβογνϑά, 18, 1Κ6 συϑγα (ΥἹγρ. 
Κη. .1, 86. ἂς νοηί!---τυῦητ), ἰσοαυθηγ υδεὰ οὗ 
ψ]η48 δηά {ποῖγ νἱοίθης ἡμιροῖτιθ. δὸ 2] ἸΔη Η. Α. 
7, 24. ἐπειδὰν τὸ πνεῦμα βίαιον ἐκφέρηται. Ὠϊοάοτ. 
δα. Ρ. 619. πολλοῦ καὶ βιαίου πνεύματος φερομένου. 
θιιορ. 1 δοτὶ. 1,. 10. 6. 256. ᾧ 104. διὰ τοῦ πνεύματος 
πολλοῦ ΦερομένουἌι͵ Κυρκα ν6}} οὔϑεγνοβ (δὲ καθῆσθαι 
ΨΠ} 118. σορηδία καθίξειν ἀπ καθίϑφεσθαι, 18 οἴ 6 (88 
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Β6 ΓΘ) ρὰΐ [ῸΓ σοηιπιογαγὶ, 6566, υογδαγὲ ἵπ αἰΐηιο ἴοοο ; 
ἂ5 4180 ἰη [Κ6 21, 86. ὅδ66 {{|ὲ Θχδῃρ 68 ργοαιορά 
ὈΥ {Πδὲ (οτπηπηοηίδίου. 

8. ὥφθησαν αὐτοῖς. ΓἤσΓα ἢᾶνθ Ὀδθϑη ῃοΐ ἃ ἔδν 
συ 168. γαϊϑο οὐ {πα σομϑίγιοιίοη δηαά 86ῆβ6ε οἵ 
1ῃ18. γῇ 01]6 ραββᾶρθ. Μδηγυ δδῦὶγ (οπιπμοηΐδίουβ, 85 
Ριβοδίον, ἴδΚε αὐτοῖς ἴον ἐπ ἐξοηι, οπὶ ἐήεπι, μροη ἐῤφηῖ. 
Βαῖ 10 88 ὕθθη, ὕροη ροοά στοιυηάϑ8, πηδϊηἰδϊ θὰ ὈΥῪ 
ϑοπορίίροη, Μαεαῖυ5, (Οὐ. Ρ. 4. Ρ. 71.) Ηεδυϊηδηη, 
ἵγο ἢ, οβθθηπι. ΗοΙ 8115, Δηα οἴογϑ, {παι {{|6 586} 86 
οὔ {Π6 ψου 5 15, “" Ψ6 16 8566η ὈΥ {Π6η},᾿ ἀρρεαγρά μπέο 
ἐΐδηι; νος ἸηἰΘγργοίδι(οῦ 18 Βυρρογίθα ὃν {(ἷα 
ψαυϊραίθ, δηα νγν858 }υα]Ἱοϊου5]ν ὉΠ οννο Ὀγ {π6 δι Π 0 Γ8 
οἵ οἂὧνἦ ΕἸρ 8} Ψειβίοη. ΓΠ6 σοῃβιγιςοίοη 8. ἔγα- 
αυθηΐ ἴῃ {π6 Νεὸν ᾿αβίδηπχθηΐ, δχδηῖρ]68 οἵἩ ψ}}16]}} 
ΤΥ Ὁ6 866η 1 50}, [,6χ. 

ο ἼΤΠ|6 ψοσας διαμεριϑόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς 16 
νΔΓΙΟ ΒΥ ὀχρίαϊηθα. δοῖιθ παν τπουρῶς τῃδῇ τἢ6 
ΠδίυΓΑΙ ἰοησι65 οὗ [6 Αροβί[68β δρρϑᾶγθὰ ἴο ϑδοῖ 
οἴϊοσ αἰνιἀθδὰ οὐ οἴονθῃ, σοηῃβίἀθιϊησ αὐτοῖς ἃ8. Ριι 
[ῸΓ αὐτών. Βιὶΐ {15 ψου] ἃ ἤανα γοαυίγαα {πὸ Διο] 8 
αἱ γλῶσσαι. ἘΒοδίἀ68, 88 Κυϊηοοὶ οὔϑοσνθθ, {Π6ΓῸ 
ΘΓ ποί βρθοίαξογβ 1πηπιθ ἀϊδίου δ ἢδη4. πα ὥσει 
τηϑῦ 6 σοηδίΓγιιοα δον γλῶσσαι, α5 ἐέ 106 78 ἐυηριοδ 
9 νγ6. Νοῖ ἃγὸ (6 γλώσσαι διαμεριϑόμεναι οἰουθη 
ἐοησιιος (ΜὨϊοἢ, 48. Μαικίαπα οὔβογνθϑ, ψοι]Ἱὰ ἤᾶνα 
τοαιϊτρά διασχιδόμεναι), δι ἀϊδέγὶ διιἐοα (8 ἴῃ 49). 
δὸ {η6 Νυΐϊσ. ἀἰβρογια. Οὐ 1ἪὉ πᾶν 6 ταπάεγαα, 
ψ.Π Ψαϊοκη,, αἰυϊάθηέο5β δοπιοέ ἴρδ (ἴῃ {π6 τι 44}6 
νοὶς6). Ἐοβθηι. δηα οἴϊοῦβ ὄἊχρίδίη αϊδοιγϑιἑαηέο5, 
Α5 ἴο {{π|| γιοάδ ἴῃ ψὨϊοἢ {Π}18 τηοϑὲ γϑιηδγκδθὶο ρἢ6- 
ποιηθη ἴ00Κ ρῥΐδοθ, σομηπηρηΐαίουβ ἃΓ6 ἡοΐ ἃρτγθθα. 
ΜΙιο 6 18 δἰὐγιθυῖθβ 10 το οἰδοἐγὶοϊέψ, Μοβοθι5 δηΐ 
Ἡδιησῖ ἢ (ο ἐἔσλέπίησ. ἩἨδεαυιηδπη [ἢ] Κ8 παι {Π6ῚὉ 
Βϑοίηρ {Ππ686 Προιβ οὗ ἥν αἰβροιβθα (ῃγοὰὺρἢ {116 
ΔΡαγίπιθηΐ Ψψὰ8 ἐν ἐκστάσει; ἀπα [Κι ϊποαὶ γοΐθιβ ἴο 
ἢ15 ποίθ οἵἱ Μαίί. 4, ρ.ὄ 102. Βυΐ {Π18 15 ἃ ΨΘΙῪ ΡΓῈ- 
σδΙοῦ 5 581} ἴο γοηονα {πὸ ΟΠ ΟΠ ; ΠΟΙ ἀο68 Ιἰ δἵ 
41} 84 ἰ5(οίου!ν οβδοῖ (Πδὲ ραγροβο. ἘἸΟΏ ΠΟΥ 566 ῃ15 
ἴο να γϑβοϊνϑά ἃ}} ἰηΐο 8ὴ Οτγίθηΐαὶ δηὰ πιϑίδροσιςδὶ 



ϑ8 ΑΟΤΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒ5ΤΙΕ8. ΟΗΑΡ, Ἱ1. 

Ρῶγδϑο, ἀδηοίηρ σὴ ᾿πθηέαΐ οτοϊέεπιεπέ απ οηίδυ- 
8188, 8) 4 ΔΒΟΣΙῸ 65 11 41} ἴο εειυδι ποέϊοηδ, Δρ θα πρ' 
ἴο Βανδθῦὶ ρϑββᾶσϑθ ψῃ16}) δὰ Ὀδοη ρῥγοάισρα Ὀν 
δομοοίζροη, ἴῃ ἢΐ8 Ηοτγ. Η60." Βαῖ {π|5 πηοάς οὗ 
οοπδί ἀθγίηρ [Π6 800]6ος 15 406 ἴο εἴγοηρ, ΟΡ] α.ΙΟΏΒ, 
80118 Οἵ Ν᾽ Ὠἰσἢ ἀΓ6 Μ6}} βἰαϊοα Ὀγ δίογη, Ορ. 8, 174... 
ὙΠῸ ἰΠ6γ6 Ῥγονθ8 (Πδὶ {(Π6 ρἢΓΑΘΘΟΪΟΡῪ οὗ (Π056 ρᾶ5- 
ΒΔ 65 σδηηοί [)6 ΘΠ ΓΟΙΥ γοϑοϊ να Ἰηΐο ΠπΠΘίΔρἢΟΥ ; ΟΥ 
{πᾶ|, βυρροϑίηρ το886 Ψ6ν 18. τγιίογβ δὰ πιθδηΐ 
ΠΟί Πρ πολ {πη πιοπέαί αγάοι", γεῖ ἴζ ψν}}} ποί 
[ο] ον τπαἴ ψυθδὲ γα το ἴῃ ψτιηρ8 50 πγοἶ Τ]ΟΤΟ 
τασοηΐ {Π8π {ἢ15 Ψψοτκ οὔ δί. Γι Κο8 σδῃ ργοροῦὶν 6 
οσομραγοά ψ ψῃδὺ 18 {παγοῖη ἰουηα. 6581468, 
Τυκα ἄοοβ ἢοῖ πηᾶκα τηθηίίοη οὗ (Π6 ῥγοιηυ)ραίίοη 

ἈἘ ΤῊ ραβϑϑαρδθ ἃΓὲ 88 [Ὁ]]}ονν8. δ. Ὦ Ὠδϑο γί Ἀδῦθα, ἴο]. 10, ὦ. 
δηὰ Μίάγαϑος ἔπι} αῦθα, ἴο]. 42,11. Εο ἴειροσθ, ᾳυὸ νἱιὶ ἀοοῖίὶ 
δἴυάεηϊ ἴῃ ἰορο, εἴ ἰη46 δά. χορ εῖβ5, οἱ Ηδρίοριαμοθ μογριηῖ, 
ἘΩΠΊ ΠΣ Ό ΠΌΠΡΩΟ ΦΗΠῚ, ἱφηΐθ οἰγοθηι ἰρθο05 βαιριανίί, εἴ νεγῦς 
ἰρβοβ Ἔχ ῃἰαγαγυηῖ, 60 πιο, 4υο ἰάθη πη μὑγοπιυ]ραίίοπα ϑὲηδί(οεα 
ἔλεϊαι οϑῖ. Απηοη δηΐῃλ 1.εχ ἴῃ δίηδὶ ρδὲὺ ἱσῆθηι ἀδία δ ἡ 4. ἀ. 
Ῥευΐῖογ. 4,11. Εὺ τποηβ δγϑὶς βρῆς Ἐϑθπ Ὁ ἽΡ υϑ46 δα οοἸἰιιη}). 
ΕἸ 8. Αϑ81 βδείς δἱ ἰθβθπ χρῖσαν), ῬΓΊΔΔΌ ΦΆΠῚ, οἵ ἱρπἷβ8 οἶγοα 
1166 νἰϑοδδίυσ, Ψεηθγιηΐῖ οὐμῸ αἰδεὶρα}} ε)υ8 οὐ ΕΗ. ΑΚίθα, εἰ ἐϊκο- 
τυαηῖ: δΌὈ), ΕἸ 8. Αδ8ὶ βοάεϊ οἵ Ἰοζειι εἐχρ]ϊοαῖ, ἱσὶβ ν6}]Ὸ οἶτοδ 
1108 δάραγεῖ. ἵν ΒΗ. Ακίθα δὰ ᾿ἰρϑιπι, ἀϊοθηβ: Αὐαϊνί, φῦσα ἴιὶ 
[ροτὰ οχρ] οαγοβ, ἱσηθηλ οἶτοὰ ἴα δάραγιϊ586. ΕἸ] ἰ18 Αϑα] γθβροη- 
ἀΐε: [16 εεἴῖ. ΑΚίθα ρει ρῖῖ : Νυῖὰ ἔογίε ἰὴ ὀρϑγα οσυγπι9 (τΠοοϊορὶδ 
τηγϑίϊολ δ] ΐοτο ) ἐὰ διυαΐδιὶ ἡ [1116 σεθροπάϊ : Νοὺ ἔδεὶ, δεὰ α 
1,ορ8 ροιγοχὶ δὰ Ῥιορβοῖδβ, ἃ Ργορῇῃοιῖβ κὧἱ Ηαρίοργαρῆοθ, νεγῦα 
γΕ]Ὸ 2|ἃ ἴαπι ργαία τη πὶ ἔπεγυηΐ, φαθαι δἀϊηοάμ ργοϊηυϊρβίὶο 
Ἰορὴϑ 'ἱπ πηοηΐο 51η8ἱ], εἴ ἴδιαι αι] οἶα, [22 ἽΡ)}7»5, δίοιιῖ ργεοίρυσπι 
ἀντι μρηδς 6}08. Ηξδς διιΐεπι ρει ἱρῆει ἔδοία εδῖ, δῖ. αἰιοαῖα 

. Αἴδιι νεαϊὶ οἰ Ἰοσοῖα Ἔχρ᾽ϊσυϊῖ, εἴ Βαιπιὴδ οἶγοα ἰρδιιτι νἱδᾶ δδί. 
Μιάγαβοῃ (οἰ δ] εν, [0]. 87,1. Ηἰδίοσγία : Αθιϑα, υὔυ8 ἐχ ρυϊπιογίθυ9 
δοη 8 ποϑίγα, οἅτη δὰ τη6 οἰγουπηοἰ ἀδηάυγη νεηϊγεῖ, οπληθβ8 ῥχίπηο- 
[68 ΗΪΓοβοϊ γγθογιιπ), 81 0546, ααἱὶ ἴης ἰΘΣΏΡΟΓΪ5 εγδηῖ, σοηνοοαυϊξ, 
Ἰηίογαθα πο8 Β,, ΕἸ ἐβογσο εἰ ΒΕ. δεμβοβομυδη. Ρυδίαμδϑπι δομγεάθ- 
τυηῖ εἴ Ὀϊθογυηῖ; ἡ ἢ χ 1118 ῬῬ88]πηο8, 81| ΓὨγε πη 8 αἰ μ μα Ὀοῖῖ 08 
Τεοϊϊαγαηῖ, Ὀἶχίὶ ἢ, ἘΠ] 656. δὰ ΒΕ. 3εβοβδενυδε : ΠῚ τεῦ 5.19 οσσι,- 
μαΐϊ δἰηΐῖ, πῸο8 ποϑῖγα δρβίηιϑ. [ποορευηῖ ἰΐδαυθ ἃ Μοβα, εἴ ἰπάβ 
δὰ Ῥιορμιεῖᾳ8 εἰ Ηαδρίορτγαρἤῆοβ ρειτεχογυηΐ, εἴ νεῦρα πθθο 6δο8 δχῃΐ- 
ἰαγαγυδί, δίοαϊ μγορλ! αῖίο 1,6 ρ]8, οἱ ἱρηΐβ οἰγουτη ἰρθοβ βαιπειηανὶϊ, 
ὅς, διχίε μαΐον τρϑὺϑ : Ουδπαοαυΐάεπι ἰΔηί8 δοἰ νἱγίυ8 Ἰορὶβ, ερῸ 
Ρύδγαυι ΠΌΠΟ, δὶ νἱνοῖ, βίο "Π 8 δαρ!οαῦο. Οἷα νογὸ ἱπιίθηξιο 
δ)08. ποη ἔμ θῶ πϑῶϑ, δὰ κἰογίαιυν εἰ, βιυάϊιιπι φυοᾳὰς 1618 
ὨῸΠ [ἰἰ 5ι40116. (ϑοδοείί με.) ; 
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οἵ (πΠ6 Μοβαῖς [νν Ὀγ ἢγα (ἰο ψιοἢ ([Π6 ραβϑαραβ οἵ 
ἴο86 7}6 18} ψυ] 6 18 δάνογ), ΠΟΥ ἀ668 ἐς 86 (ἢ6 
ῬὮΓΑΒ6.50 οἴζϑῃ διηρί ογϑα Ὀγ ἴηι, πλησθῆναι πνεύματος 
ἅγιου, ΟΥ 6386 4445 Δη Θδαυϊναϊοηξ ἀδβουρίοη, ἃ8 1ὲ 
ψογ, οἵ ἢδηηθ8 οὗ ἔνε, θυΐϊ ἰη {Πὶ8β οὔθ ρϑέβαρδ γθ- 
σοτά8, ἀϊηοηρ (ἢ6 ΟἾΠΟΙ Ῥῃθποπῖθηδ (ἈΠ Πρ τΠ ΔῸΣ 
1Π6 66η868, [Π18 οἵὁἩ (ἢ ἐοησιος ΟἹ γο. Ἐν τὴγ οΨἢ 
Ραγί, 1 866 ποῖ ἰιονγ 8 ἃΓ6 σοποογηρᾶ [ὁ δοοουηΐ ἴῸΣ 
(Π6 δοίίοηϑ οὗ {πο86 γεοοπέ 68. Βυΐ Βυρροϑίῃρξ 
(Π6ηὶ ἴο ἢᾶνα θθθη βη(ογίδ θὰ ὄν ΕΥ̓ 1ῃ6 δαγέϊον' 
6 ν8, γεῖ 10 15 ποῖ ὩΠΙΓΘΑΒΟΏΔΒ]6 ἴ0 ΒΙΡΡοΞβΘ {πΠδὶ (σοά 
νοῦ ἃ νουσἢβαΐδ ἰο 86 ἃ ὁγηιδοί δοοογάδηϊ {ΠῚ ἢ 6 
ποίίοηβ οὗ {μι ἀρθ, δηά (Πδγοίογα 1π|6] Πρ] ]6 {ο 4}. 

Α5 ἰο 1ῃ8 ηιοάθ ἴὴ ψ ΠΙΟἢ {Π6 ΡΠ ΠΟΘ ΠΟη Μνγ88 
εἤἴεοίοα, νγα ἃγθ ποῖ δῃ}}] 6 ἴο σοπλα ἴο δὴν σθγίδι η 
σοηοἰ ϑοη. ΤῊ ορίπίοη οὗ ΜίςοΠ86115, Βοβθημη Ποῦ; 
ΗεΖο], δηά Ῥδυΐιι8, ἰ5 ἀρργονϑθά Ὀγ Κυϊποεὶ; Ὡδιηεῖϊυ, 
{μα0 1 νὰ5 οἴεοιθα Ὀγ 1ῃ6 ρονδγ οἵ οἰθοίγὶς ἤμὶα, 
γὨΙΟἢ (αν (Π6Υ) 15 οὐβογνοά 1ῃ ἃ δι ΠῊ}}8Γ ΨΑΥ ἴ0 
86 0{|6 οὐ οδ]δοίβ δηϊπηδίθ ἀπά ἰηδηϊπηαίθ, 88 [Ἴ6ῃ, 
5108, τηδϑίδ, γαΓ8, ὅζο., Δηἀ γεῖ ηοΐ θυγη {Π6ΠῈ.᾿" 
ΤὮδ σοπ]θοΐαγθ 18 ἢοῦ [ἢ 1661} πη ρτγοῦδὈ]6, θυ 1 
Κηον πού ψῃθίδοῦ 1 Β6 πού ργθβαπιρίμοιβ ἴο ἰπν685- 
{ἰραῖα ἴοο τη ον ῃθγα δουρίαγα δῇογαβ ηἠὸΐ {ἢ 6 
ἸΏ6Δη8 ἰοῦ οὐϊαϊηίηρ σογίδηΐγ. Ὑγαδίϑίθιη ΟὈΒογνθϑ8 
(πὶ [ἢ 6 δησίοηῖ8 ὈΘἰανοα {ἢ 6 ργθβθηςθ οὗ ἰΠ6 [6 Υ 
ἴο Ὀ6 [ηἀϊοαίοαά ὈΥ γε, δῃᾷ (δὶ ἃ ἤδιηθ Ὀυγπη; 
ἔγοῃ 1πΠ6 ἢρδα ν 88 δοσοιιηίοα ἃ βίζῃ οἵ ϑυῦο] οὗ 
Πῖνιδ ἵλνοιγ; δης (Πδἰ ἃ {π||6: τοῆστπο οἵ ἤγθ, οὕ 8 
ται ΠποϑᾺ, ᾿ηα]οαίοα (6 98 ΠΟ. οὐὁἨ {8086 ΟΠ. 
ψ Ποῖ 1 νγ88 [ουηά." 

ἘΞ ΗΘ τοΐε ίο ἔχου, 84, 429. Μαῖίί. 17, Φ. Αρος. 1, 14. Αοία 7,. 
80. 9, 3. ἀπὰ οἰΐϊεο ἤοαι. Οὐ. τ. 86. ᾧ πάτερ, ἢ μέγα θαῦμα τὸ 
δ᾽ ὀφθάλμοισιν ὁρῶμαι, ἔμπης μοι τοῖχος μέγαρων, καλαίτε μεσοδμαὶ, 
οἰλαγτίναι τε δοκοὶ, καὶ κέφνες ὕψος φαίνοντ᾽ ὀφθαλμοῖς ὡσεὶ πυρὸς. 
αἰθομένοιο, ἢ Τ φρο τις θεὸς ἔνδον, οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι. Βδι1. 
1ἰ6]. 8, 693. τε. ΖΞ η. 9, 680. (πὰ εὐδίϊυ πὶ ἀἰοϊμαιι6 ΟΥΟΥ πιΪΥᾺ- 
81}6 τοοηδίσυηι ; Ὡδιηαῖ6 ΠΠΔΏ.8 ἰηΟΓ ΠηΟΘΒ[ΟΥΓΒΠΊ.ΠΘ ΟΥΆ ρατεηζυζῶ, 
ὁδεα ἰον!8 βιιη)0 ἐξ νϑγίϊσα νίϑιι [1 ΕὈά6Τα Ἰυπθῃ ἀροχ, (Γβοία- 
4065 ἱηηοχὶβ [20}}} ἰδῖήθοσε Παμγπηδ σομηδ8, εἴ οἰγοιπη ἱδπιρογα {πι36]. 
Νοϑ ρανίἀϊ ττορίἀατα πγεῖυ, οΥἰποιηααα βαρταπίοιη Ἐχοιαῖοσ, εἴ Ὁ 



40 ΑΟΤΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ, ΟΗᾺΑΡ. 1]. 

ΤΠι6 ἐχργοβϑίοη γλώσσαι πυρὸς 8]ρη18Ώ68 ἐοηρίος οὔ 
2 γο, ροϊπιεά ἢδπηθβ. Τῇ οχίγθιν οἵ ἃ ἤδιηθ 18 
(ΠΚ6 ΔΩ οἵἤον (ῃΐησβ δηαίηρ ἢ 8 Βῃδγρ ΔΡ6Χ) 
σα] οά α ἐοπριιθ. ὅδο 18. ὅ, 24. ὯΝ 15. ἰηΐογ- 
σπδηρθά νι ῖ{]} ΓΔ), ἀηὰ ὈΥ (6 [ἴῃ νυγῖογβ 
Πδηθ5 ἃῖθ βαϊα ἐαηιθθγθ. ὅθ Ηοζγ. ϑοιῃ. 1, ὅ, 
γ4. Μειβίθιη οἴβαγνθϑ ἰῃδΐ ἃ ἤδλιηθ οἵὗἉ ἢγθ γεργθ- 
βοηίοα ἤηρμαηι ῥϊβάαπι, δἴρημηι ἀοπὶ ἰϊηρμαγίπι: 
8η4 ἢδ Ῥγοσθϑάβ ἴο ρῖνα ὨὨΠΊΘΓΟΙΙ8 ΘΧΔΠΊΡ165 οὗ [ἢ 6 
νου ἀ8 δίγλωσσος Δηα ὀὲἐϊηρ εὶς, ἴῃ τ 6 6 η86 οἵ 5168 
ἴη τοῦ [ἢΔῃ οπο ἰληρααρο. Ο Ὀοίἢ (ἢ686 ἴθτη8 1 
864} ἤδνθ το ἢ ἴο 88 ἰὴ ἃ ποίβ οἡ Τ ιιογά. 4, 109. 
ΤΠ6 βᾶῖη6 νίενν οἵ τῆ6 βαυ͵εοί 19 ἴάκδη ὈΥ )οά- 
ἀνάρθ, ᾿]ο 15 οὐ ορίπίοῃ (δὶ (Π6 ἀϊνίβίοη οἵ θδοὶ 

ϑδηςίοβ. Γεβιϊηρυογο Γοηιθι9 ἰρηοβ: Αἴ ραίεγ Απο 868 οοιΐοβθ δὰ 
βίάεγα Ἰθίυβ Εχίυι, εἴ οοὔἶῖο μα πιὰ σαϊὰ νοσα (οἰοηαϊῖ : Φυρίϊοῦ 
οπἸηἱ Ροΐθηθ, ργοοί 18 δὶ ἤδοῖοσῖϑ }}}5, Αἀορίσα π08, ἤυς ἰδηίΐαπι ; οἵ 
βἰ μἰεἴαϊε τηδτγειηιγ, θὰ ἀδίπας δυχι πη, μαίογ, δίχα πξος οπληΐβ 
ἤγπμδα, 1[ἰἱνν. 1, 39. ἔο ἰεοιῆρογα ἴῃ γερὶὰ ρῥγοί κι) νἰδαη, ὄνθι- 
ἴυαψὰς τη γα Ὁ 6 ἔα. ΤΌΘΓΟ ἀογπιίθητϊ!, οὐἱ ϑεγνίο ΤΌΠΟ ποτηεῃ 
Γαἷῖ, οαραΐ ἀγεῖβδα ἔεγιιηΐϊ στη] γα πὶ πῃ σοηϑρεοῖα. Ρ]αγίπηο ἰρίιων 
ΟἸδυῖογα ἰπά6 δὰ ἰαπίε γοὶ πη! ΓΟ] π οὐἵο, Ἔχοϊ ἢ} ΤΈρθη --- ΓιιηῚ 
δαἀάαποῖο ἰ" 5ϑου ἴτω νἱγο ΓαΠδ΄υ}}: Ὑιάθοηα {τ γμιογι ΠΟ, ἰῃ- 
αἱ, αυδπὶ ἰδ ὨαγΆ1}} ουὐἴτ οἀυσδηλιθ ϑοῖγα Ἰἰοοῖ, ἤης ἰππ 6 
ηυοηῃάδπι γεῦι}8 ποβίγ 8 αἰ }15 διταγαπὶ ργωϑι της τορίθ ΔΕ}16- 
6, ρῥγοΐῃήβ σηδίουϊδπ) ἱη ρα ητ 8. μα Ὁ] 6 μγίναϊἑ πηχια ἀθοογ 8 Οπιηὶ 
ἡπαυ]ρεπιῖδ ποϑίγἃ πουϊγίδ 8. ἴπᾶθ ρυθγα ἢ θῦμα ἰοοοὺ οεδρίυπι 
ΠΔὈΌΕΙΊ, Ἔγυάίτίᾳυθ γί Ὀυθ, αυΐου8 Ἰηρεηῖία δὴ ηϑζεΒ ζογ δ οὐ]- 
ἴυσϊη οχοϊίδηίυγ. Ἐνρηϊὶ ἴδο!]θ, ᾳυοα Ὠ 9 οογαΐ οβϑεί. Ψψαυνθηΐὶδ ονα- 
δἷϊ νϑιὸ 14 0}}8 γερίθ. ΕἸοόγιιβ 1. 6. ναϊεγίιιβ Μαχ. 1, 6. Ονϊ]άϊυ Ε΄. 
86, 684. (οποομίιι8 ἃὉ }}|ἃ ϑδῦν!ι)8 ἃ Ο08]0 δ8επ)ηᾶ ροηςὶ8 Ὠδθεῖ. 
ϑἰρηδ ἀδαϊς σεηϊΐζον ἴὰπο, οἂπι οαρυϊ 'σὴθ σογιθοο (οηιρίῖ, ἰηαιι8 
οοπη 8 Παιηπηθ8 αγοϊῖ ἀροχ. Ρ]ϊηϊ8 Η. Ν. ᾧ, 87. Ἡομπηϊπιιτὰ 4υ0- 
4. σαρὶϊα νεβρογί  ηἰβ ἤογ8 τπᾶρηο ργθδαρὶο οἰγοιυταα]σοηῖ. Οπγηΐϊᾷ 
ἸὨςΟσιἃ γαϊίοηθ, οἴ ἢ δίυγοο 8) οἰαίο δράϊϊα. [ἰν]ὰ8 1, 40. 'Γιιτηι 
6ϑῖ, αἴ, ΘΘΓΥῚ, 81 νυ ΓῈ8, Γευτη---οΥρ6 ἴθ, ἀδοβϑ406 ἀυ068 ΒΕ] Ώ6Γα, 
4] οἰαγαι Ὦος ἔοργε σδρυΐ αἀϊνίηο αιοπάξῃι οἰγοιηγέι80 ἐσηΐ ρογ- 
ἰθηάεγαηῖ. 25, 39. Δριιά οἴγηηθ8 ηδρηυηι ποιηθη Νίδγοι! ἀυοἷβ οβϑΐ, 
εἴ νοῦ σ᾽ ΟΥ ε}5 εἴἰδηλ τΐγαοια δααιυηΐ, Πδιητωβϑη οἱ σοπβοηδηῖὶ 
ἔμβαι) 6 οδρὶϊθ δίπα ᾿μβ81.}8 ΘΒ 8 ΟΠ} ΡΟ ῬΆΥΟΙΘ ΟἰἸΓΟι δίς 1 
τη ἢ). 58,}. [18]. 9, 445. 16, 119. δυείοη. Αυν. 94. ΡΙ᾽η. Ῥαπερ,. 
ΤΓΑ)]. 52, οι. []. σ. 214. ὡς ἀπ’ ᾿Αχιλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθερ᾽ 
ἵκανε. Απά 4225, Ἡνιόχοι δ᾽ ἔπληγεν, ἐπεὶ ἰδον ἀκάματον πῦρ 
Δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαθύμον Πηλειῶος Δαιόμενον" τὸ δ᾽ ἔδαιε 
θεὰ γλαυκῶπις ἀθήνη. Ευτὶμ. Βαςςἢ, 766. ἐπὶ δὲ βοστρύχοις πῦρ 
ἔφερον; οὐδ᾽ ἐκαέεθ᾽, ΝΕ 
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τοῖρ ἢ ΔΡΕΪΥ τοργοβοηΐ (ἢ6 νϑγ ον οὗ ἰδηρσυθροβ ψ] ἢ 
Μ ὨΙοἢ οαοἢ ροίβοη Ψψἃ8 οπάον θα; “" Δη4Ἃ 80Π16 (88 Υ8 
ἢ6) αν ᾿πουσῃς {Πᾶὲ (ῃ6 ἔογηι οὗ [Π6 τι 68 ΟΤ 
ὈΥ Ὀἰδῆορϑβ (ἀοσογαϊηρ ἴο [6 Βοιηδη τἱΐα8}) 6818 
8016 8} 80 ἴο {Π6 δι ρροββα [Ὅτ οὗ 686 οονθη 
ἰοηραθ685.᾽ Βιυϊῖ {1||8 ρὑγοσθϑάβ οἡ ἃ ἔαϊβε ἰπιθγργοία- 
ἄοῃ οὗ διαμεριϑόμεναι. Τὰ 88 θ66η, 1} τἸηοΓα ῥτο- 
ὈΑΌΙγ, τῆοιρῆς ὈῪ Οτοία8 δηᾶ οἵδουβ, {παι (ἢ}8 
ΜΟΠαΘΙὮΪ ἀρρθαίδηοθ ἴῃ {{|6 ἔουιη οἵ ἢγθ πηῖρὶν Ὀ6 
Ιηἰοηἀρα ἰο 8ιρη!ν (6 φιοκοπῖησ δηα μεν γὶηρ 
ἱηωμθηοοα οἵ [ῃ6 ϑρὲνὶέ, ἃ8. ψν6}} ἃ5. τὸ "ΠΠπιϑίγαϊα Ψοἢη 
[ῃ6 Βαρί8{58 ργεαιοίίοη, {παΐ Ο(γῖϑδῦ βῃου!α δαρέϊκο 
εὐἰέὴς ἰδ6 Ἡοΐν Οἠοδὲ απά εὐἱἐὴ γε. (Μαίϊ. 8,11.. 
δὴ [ΔΚ 8, 16.) 8.0 Ρμῖο δὰ ])δοδίοριπι (οἰξοΐ 
ὕγ ατοιίυ8.) ᾿Επειδὰν τοῦ πυρὸς τὸ μὲν φωτιϑειν, τὸ 
δὲ καίειν πέφυκεν, οἱ μὲν τοῖς χρῆσμοις αξιοῦντες εἶναι 
καταπειθεῖς ὡς ἐν ἀσκίῳ Φωτὶ τὸν ἀεὶ χρόνον βιώσονται, 
τοὺς νόμους αὐτοὺς ἀστέρας ἔχοντες ἐν ψυχῆ ᾧωσ Φοροῦν- 
τας" ὅσοι δ᾽ ἀφηνιασταὶ, καιόμενοι καὶ κατακαιόμενοι δια- 
τελοῦσιν ὑπὸ τῶν ἔνδον ἐπιθυμιών, αἢ φλογὸς τρόπον πορ- 
βήσουσι τὸν σύμπαντα τών ἐχόντων βίον. Βγ 1 ρμίξοοί 
δηἀ Οτοίυ8 1 ἢ458 Ὀδοη {πουρὶ (Πᾶϊ 85 16 ἡνίεῖοα 
οὗ ἰοηριι65 αἱ ΒΆ))6] οποα ᾿ηἰγοάἀμποοά σοηδιβίοη, ἀπά 
νγ88 [ἢ 6 πγη6δη8 οἵ σαϑδίπηρ; ΟΥ̓ (Π6 (δ Ή11168 ἔχοι {16 
Κπον]είῖρα οὗ {π6 τὰ οα, 80 πον {Π6 16 νγνᾶ8 ἃ 
ΓΟΙΠΊΘαΥ ρῥγονίἀθὰ ὃὈγ (6 σέ οὐ ἐοησιιος αἱ Ζίοη, ἴο 
Ὀγηρ ἴῃ6 Οοηέϊίος ομέ ὁ ἠαγ ποδα ᾿ηΐο ἐϊρ λέ, απ ἐο 
αἀοδέγον ἐδθ υεἱξ ωὐἠοῦ μαὰ δοη δργοαά οὐον" αἰ 
ηαξίοΉ5. 

᾿ς 8. ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτών, δοίέϊοά ὩροῊ δαοὴ οὗ, 
ἐἤθηι: ἃ8 τη ηΥ ( ΟΙΠΠΠΘηϊΔίΟΓΒ ΒΌΌΡΟΒ6, ΜΠ ἃ ἐγο- 
ηιμίοιιδ πιοέϊοη. Αἱ ἐκάθισε ϑοπηθ [ηἰογριθίθιβ κυθδιά 
πνεῦμα, ΜὮΪΟΪ, ΟΟΟΊΓ8 ἴῃ ἴἢ6 [ΟΠ] ον Πρ νΈΓβ6, 8Β1Π606 
8Δῃ ἀν ὅλαι οὗ ἃ ψονα 18 ποΐ υπηΐγοαιθηξίν ἴο Ὀ6 βουρῇῃϊς 
οἷέ οἱ ἃ σμδοεφιοπέ τ] 6 οὗὨ ἃ βθηίθησθ. (ὅ66 
6] 455 ΡΒ]. 688.) Ηδγα ἤονανοῦ {π6 [Ὁ] ον ηρ ψοτάς 
ΔΓ ποῖ ἃ ᾿τηθῦοτ οἵ {Π6 δαγηιθ βθηΐθηςθ, Ὀυΐ σοιϊη- 
ἸΏΘΩΟΘ ἃ πεῖῦ οη6. Βοϑιάθβ, ἃ5 Κυϊηοοὶ οὔβογνθϑ, (ῃ6 
Ρἤγαβθα πνεῦμα ἅγιον ἐκάθισε 15. υἱςοὙ]Υ τποχδιρ] θα ; 
ΠΘΙΓΠΘΓ 15 (Π6 16 ΔΗΥ" ΓΘΆβΒΟοη (0 Γοδοῦξ (0 βιοἢ ἢ ἰγγθ- 
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ΠΥΪΑΡΙΥ ; 831ης6, 88 18 Ορβογνϑα ὃγ ΒθζΖᾷ, ϑοῃοορίίβοι, 
ὃπά Κυϊηοοῖ, 6 τΏδΥ γοίϑυ. {π6 νϑγὺ ἴο {ἢ 1πηπ|66]- 
Δίου ργθοθαϊηρ Ὠουη πῦρ, ΟΓ, (88 18 [1ῃ6 ΟρΡΙπίοη οὗ 
Ἐγησδβί!, δίουγ, ϑοῆηυτγ, ἃπα δοῆγοβάθγ,) Ὀοίης ρμυΐί 
ὈΥ δπηδίΐαρε (45 δη ἐπάξει αἰϊδέϊποίϊομδ) ᾿ὰ ΤΩΔΥ Ὀ6 σοη- 
βίγιιοὰ νι γλώσσαις πυρὸς. 80 δ Δ] οΚη. νῇοΟ τα- 
τηαγΚβ: ἐκάθισε ποη ρογίιηοί δὰ γλώσσαι, 804 δἀ 
ΒΒ δυἀ!οηἀὰπ ἑκάστη, 14 νοῖοὸ δνοϊνθη )π| ΟΧ 60, 
ηυοά δάοβιὶ ἕκαστον. Ηος οτἴροὸ τηοάο ἰοηιυιιίο β0Ρ- 
Ῥίοηἀα δβϑί σοηίτδοία: ἐκάθισέ τε (835. ἐκάστη τῶν 
γλώσσων) ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. 

4., καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις. ἼΠ6 ᾿ηἴ6Γ- 
Ῥγοίδιοη οἵὗὁἩ ἰ(ἢθ686 νογάβ ἢ88 ποῖ ἃ Π{{|6 θχϑγοιβθά 
{Π6 ᾿οαγηϊηρ δηὰ αἰ ροποθ οἵ τἢ6 (οτηπγηθηςδίογϑβ, 
Ψ ὴΟ 1 [Π6 Θχραπαίίοη οἵ (δ ἤἢᾶνα ρυγβιοα ἔνο 
ἀΠΠδγθηΐ σουγβο8.  Πο]6 ἰγϑαί 865 ἡ {8 ΟΠ6 Ρ88- 
βαρ ἄνα Ὀ6Θη ρυ] 156 ἃ Ὀν Βαγίκογ, νιθγοοῖ, Μοβ8- 
σἢυ8, Εγηθβί (6 ἄοπο ἐϊηβιατμηι, Ορια. 71 ἠθοί. Ῥ. 
4.112), 1,688, ἴῃ [18 ΑΏθνον ἴο Ετηρ8ι1, Βαδαβὶ, Βδγ- 
4116, οα (ἢς βἰρηϊοδίίοη οἵ προφήτης, ΕἸΘΏΠΟΓΗ, δίογγ, 
Οριιδο. ἃ, 00. Ηοτάονγ, Ῥαυΐι5, Βοοκογ, Κυγϑιηδη, 
Ηδηβοϊηϊι8, Μογογ, οἡ ἐδ ρ7ὲ οἢ" ἐοηριιος πιοπἐϊοπδά 
ἐπ Αοίν ἃ. δΔηα 1 (ογ. 1, 14. Διηπηοηιυβ 46 Πἰηρσι 8 
ὩΟΥΪΒ 1808. δπα ΚΙ οἰη ἀ6 ἔοτιηὰ γλώσσαις λαλεῖν. 

Ι. Τιιε ορὶπίοη οὗὨ πιοϑῖ οὗ [ἢ 6 ΘΓ] 6 Γ, δηὰ ποῖ ἃ ἔδενν οὗ (ἢ Ἰα[6 Γ 
ΤΒεοϊορίδηβ, 8, {πὶ ἰῃὴ6 ΑΡροβίϊθβ, οὐ βιδῃγα! [7 ἴπ6 Ὠυηάτεα κηὰ 
ἰννεμῖγ αἰδοῖ ρ]ε8 [ἤδη οο]]εσῖοα το οί μον, Ὀγ αἰνίης ἰηϑρί αϊίοη, Ὀεζαη 
ἴο Βρθαῖκ 'η [86 ννογβ οὗ ἔογείβηῃ τοηβιιθβ υ[{6.}} ἀρ κΚηοννη ἰο {ἢ 6πΠι, 
85 ἰξ ἴῃ {Ππεῖγ νϑγῃϑοῦ αν δα δοουδίουγεα ᾿ἰΔηριαρθθ; δπε (ἢαΐ {ἢ} 6 
νν88 ἃ σἾΠἰ ρταηίεα (ποπ ἔγοπι Ἠδδνεη, δηὰ ρεγρείυδ!. Τῆς δὔρυ-. 
τηθηῖβϑ οἡ ν᾽ μϊοἢ (ἢ}]5 Ορί πίου 18 ϑυρρογίοα, ἀγα {6 [0] οννίπα : : 

1. ““Αςοογάϊηρ; ἴο [ἢ6 σομπηδηά οἵ Οἢγίδί, ἢΐδ ἀοοίτῖπα ννα8 ἴο ὃς 
ἀεἸϊϊνετοά ὈΥ̓ ἰ 6 ΑΡροβίεβ ἴο 8}} ηδίΐοηβ. [Ι͂ἢ ογάθσ, {πεγοίογε, ἴω [ἢ 
τῖρη, Ῥγορεγ, δπα ἱπηηιοαϊδία ἀἰβοπαγρε οὗ {πεῖν οἤῖος, τὶ που (ἢ 6 
10] οὗ Ἰεαγηΐηρ ογεῖρτι τοηζιι65, {Π ΓΘ νν88 ἴο ὃ6 δοηΐοτγεά οη ἴῃς 
Αμρορίϊεβ δηὰ οἵμεγ (Ὁ γἰϑιϊδηβ ἴῃ αἀἷνίῃα ρονγεῦ δηὰ δου τ οἵ ργοβδοὶ)- 
ἴηρ; 16 ΟἸ γίδια ἀοοίγης ἴο ἔοσεϊβιῃ: παι, οδο ἢ ἴῃ [Ποῖσ νη 
ἰοηρυε." ΤὍΤῸΟ {Π|8, ΠονονῸΣ, ᾿ἰἰ ΤΑΥ͂ ὃ6 δηϑυγογοα, ἰπδὶ ποί {πε 
Αροϑί!θβ οηἱυ, θυιῖ 4150 [ἢ γεϑῖ οὗ (ἢ ( ἢγιβϑιϊδηϑ ἙοοἸ]εοϊεα οἡ {πε ἀδγ 
οἵ Ρεηϊεοοβῖ, Βροκε ψὶεἢ ἰϑησῦσα (866 {Π6 ποῖ Οἡ ψαγ, 1.}); 856 δ'30 
Οὐγποίι8 δὰ ἰβ ἔαπιιν (Δοί 10, 44), δηὰ (δα (ἰἰϑοὶ ρ)69 οὗ Ζοϊνῃ 
(Δςοίϑ8 19, 6) ; γεῖ ἴπδγα 18 0 Γεᾶβοη ἴοῦ βυρροδίηρ ἴδ αἰΐ τὐετε 
πιά ἰφασίιοτα ; Δῃὰ ἴῃς ΟοΥ ὨΆἢ5 υδο6α {{||8 ἔδου ιν οΥ̓ δροακίηρ ἴῃ 
ἐοτείρη τἰοηριιο5 ἰῃ πα σὨυτοῖ δἱ Οογμ ἢ, Ῥ ΠΟΙῸ {πεῖ δ ννὰ8 Ὠ0 πεορὰ 
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οἵ (Ππδωὰ ἰο ἴῃς ἰεδομίηρ οὗ τῆθη ννῆο ΟὨΪΥ υπαεγείοοα ἴἰπὸ ατθεκ 
Ἰδησυδρα.. [{ 15 ἰπαερὰ γερ ει ΒΥ (ἢοθ6 νγῆο υ88 πε ἔογεροίΐηρ; ἃΓ- 
βυϊηδηίβ, ἴπαῖ ΔΙ Πουρἢ ἰ Ὀ6 ργαηίεα μαῖ ποῖ αἰξ {Ἰν056 ΠΟ νγεσὲ 
εἰν ποεῖν ἐβάοινεὰ τυ ἢ {}}|8 δου ἐν ργοραραϊοα ἴΠ6 ΟΠ γίδιίδη ἀοοίτϊ 6 
ὃγ ταδοϊξίηρ,, χοῖ ἴΠ6γ6 τηυϑὲ ᾿ᾶνα οχίδῖεα ἃ οοιμρεοίθηϊ ηυμδον οὗ 
ῬΟΙΘΟΙΒ ἴῃ 8}} γεϑρεοίθ Πίιθα (ο ἰεδοἢ ἴῃς ΟὨ γί ϑιίδη ἀοοίΡίηε (ο ἰογεἰ ἢ 
ΠΑ ΊΟη8, δηά, δοοοζάϊηρ 848 ἴῃ ορρογίιηἶν βῃου]ὰ οὔον ἰἴϑε] , (Π 6 Υ 
τηΐρ ἢ 6 βεηΐῖ ουἱ [0 ἴΠπ6 ἰῃδιγυοίίοη οὗ ἴογείρηῃ ἡδίΐοηβ. Βιιϊῖ ἴο 
(18 ἐϊ πΊΔΥ Ὀ6 δηϑννοσοα, {πὶ Θὲ ἴΠΕῈΡ ἴἰο ἴπ6 Αροδβί168, ΠΟΥ ἴο οἴποι 
[οβοθεῖβ οὗ [ἢ 6 ΟΠ γί ϑιίδη Βοϊσίοη, τνᾶϑ {Π6Γ ποοὰ οὗ αν οἵ πεν ἰδη- 
βυλβο, [ὉΓ βυοἢ ἃ ρυγροβε, (δὴ ἴΠ6 νεγηδουΐαῦ ἰοηρος οὗ Ῥαϊοβιϊπα 
(μαιηεῖν, (ἢ 6 ϑυγος δὶ αθο), οὐ [ἢς ατεοῖ, οἰ Π6Γ οὗἁὨἨ νυ] ἢ {ΠΟῪ Κηδιν 
δι Ποΐεητ}ν νν6}} ἔον (Παὶ ρυγροβα. Εὸν (6 αἀτϑεκ ἰδηρυδαρα ννὰ8 (ἤθη 
ἴῃ αηΐϊνεῖβαὶ! 086, ἈΠ νν88 ργονδίβηϊ ὄνβθὴ ἰὼ ἴῃ γερίοηβ οὗ Ρα]βϑίῖης. 
(8.6 Εγηαβϑιὶ Οριιδο. 44}. 56ε.{{., οὐγ Ῥγοίβρ;. οὐ Φοδηῃ, ρῥ. 84. 8ε4., Ηυ- 
εἰ! [ηἰτγοά. Ρ. 830. 864., δπὰ (Οἷς. ρζὸ Αγοῆΐδ, 6. 46.) Τπμεγεΐογο ἰΐ 
Ὑγ88 Ποῖ ποορέβαῦῃ, ἴῸΓ 8 ρέγζροι ὁ ἐδαοἠὶπρ, {ΠπΔῖ ΟἰΠΕΓ ἰοηρτθ8 
δου] Πα ᾿Ἰηδιϑοα ἱπῖο ἰδ. Νοὺ νν8β δ8ῖ. Ραυ], ννῆο υπάογίοοϊκ 80 
ΒΩΔΏΥ ἸΟΌΓΏΪ65 ον [6 5886 οὗἩ ργϑδοβίηρ; (με ( εϑιΐδη Πα ρίοη, δο- 
αυδϊηϊοα ψ 1 411} [ηρθ5, 866 Αοίϑ 14, 1]. 

ᾧ. 118 υὐρο, {παὶ οὐν [γα ἢ ρῥγεἀϊοϊοα ἴο ἰιἰ8 αἰδοῖ 168 ((Π6 
ἔωΐαγα ἰΘδοῆεγα οὐ Ὠἷ8 γοϊρίοη), ὑπαὶ {παν βῃου ὰ δρθαῖς γλώσσαις 
καιναῖς (Μαῖκ 16, 17), '. 6. ἰπ ἰοηρθεβ τη ΠΟΥ δὰ Πδνον 
ἰεαγηθα ; δῃὰ {ἰπαὶ οἵ {Π|8 ργϑάϊοτίοη τγα Ὦδνα {πὸ δι] τθηϊ οἡ ἐπ 6 
αν οὗ Ῥεηίεοοοδί. Βυῖ ἴο {{|8 ἰΐϊ ΠΥ ὃδ δηβινεγθά, (παῖ (Π6 (Ὅτ 
ἔβεσγα δ ρ]ογεὰ ἰ6 καιναῖς, πε ἐοημμε8, ὈΥ ψνοἷ). ἰδ ᾿ηϑδηΐ ἃ πανν 
τη0δ οὗ δρεθοῖ), 8ῃ ι0.8] εἰοησιεηοθ, παν ν Ὀεΐοτε ἔοιιηά ἰῃ ἴδε ἀ8- 
οἰρ]εβ : δπή νῆα ψεϑυ8 ἢδ8 ἴΠεΓα βα!α ἰδ ἢοΐ ἴο Ὀ6 τείοσγεὰ ἴὼ τνῇαϊ 
6 ΠΕΙῸ Τεδα, (866 0 Ὠοῖθ οὐ Μία], 1.) 

3. [18 Ὀγρεα ὃὉγ {Π8 ἀῦονε Οοιητωθηίβδίογβ, (Ὠπί οἡ {Π6 ἀἈΥ οὗἁὨ Ῥοη- 
ἰδοοβέ ἴΠπ6 6 ψ6 γα (85 ννῈ ἰδάγη ἔγοῃ ν. 41.) δδουΐ (ἤγε [Πουβδηά ρ6Γ- 
808 ΜΏΟ οἸΩὈγαοεα (Πα (ἢ Γ ΞΔ ΚΔ 1}. ““ΘΌΟἢ ΔΠ ἰπογθᾶβα (δαν {ἢ 6γ) 
τηυδῖ αν ὕὈδδη οδοϑβδίοησά ὃγ (ἢ ΐ8 οἰ οὗ ἰοῃρι168, ννἤοβα ρόονγογ, δης 
1η)6 οαμ86 οὗ ἰ'ΐ, (6 δυάϊΐζογα δά, νυνὶ δάἀπλϊ ναι οη, ρϑγοεὶ νειὰ ἔγοπι 
1ἢς αἰϑοοιγβεβ τῶν λαλούντων τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, ἀπά ἔγοπι (ἢ6 
γοῦν αἰδοουγθο οὗἉ Ῥείεν ἰδεῖ. Οὐοτώραῖο νεσ. 38." Βυῖ (δαῖ {Ππ6 διι- 
ἀϊίοτβ Κηεδνν ἔγου (ἢ ἀἰδοοῦγβοβ οὗ ΟΠ γϑι ̓8.[0]] Οννεῦβ ἰἢας {πΠ6 ΟΠ ρ 68 
ὙΒΙΟὮ {ΠἸ6Ὺ υδοα τσεγὰ ρσανίουςν απ κηοῦνη ἰο ἵπεῃ, ἰ8 γαῖαν ἔυκεπ 
ἴον σταπίοα τΒΔ ργουθά ; ἰἃὶ ἀοεφ ποΐ ἀρρϑαν ἴγοιῃν ἴἢ6 παγγαῖϊνα οὗ 
ἔλικο ; δηὰ οἡ ἴδε νγογὰβ οὗ Ῥείδν αἱ νοῦν. 853, (ἤ6 16 16 ὈῪ (ἢοϑε ἰηἴθγ- 
ὈΓείογθ οδιγυθεά 8 βδεη86 νὨιϊοἢ 5 ποῖ οοηίδϊηδα ἴῃ ἤθη. Ὅῇα ζΤο]ϊ- 
δὶου5 εν} δα Ὠεδαγά, ννῖτἢ δὐηνγαιίοη, (ἢ6 σοηριοραίοα ΟΠ γ δ Δ π8 
φοἸοὈγαίηρ ἰῃ ἔογείρ Τοηρθ5 ἴπ8 οηἀ6Γ}} ὑοῦ Κα οὗ Οοὐ (νεσ. 
11) : δοῖ" ἴῃ ἀοεϊδίοη πδά βαϊᾷ ταὶ [ἢ 666 ποθὴ ψγοΓα ἱπουιαϊοα νυ ἢ 
ΠΕ ἱὴ6. Βυΐ ΨῈΥ αἷά ποῖ Ῥεῖεγ ρ]αἰηἶνγ ἀθοΐαγα ἴο ἰἤοβϑε ΒΟ 
ὉΨΟΠΟοΓΕα δηα σαν] δὰ αἵ ἴΠπῸ ΠονθΥ οὗ ἴδ ἐπίηρ;,, δηά ἰλέβε, (ἢδι 
1Π6 ΥΟΥῪ ννογῆβ οὗ (6 ἐογείϊρῃ ἰοηρῦθθ τγοῦα {Πδιηβαῖνοθ ἰηθμίτεα 
ἱμίο {π6 δρϑάκεοβ Νον,, ἰῇ δΏθν δῦ 0 ἴἢσοθ6 0 οοηϊεηα {ἰδῖ 
6 ἔοτεΐβη ἰοηρυο8 τνεγα ποῖ Ὀοΐογο Κηονῃ [0 ἴα Βρθδίϑῦβ, τν6 
πιδὺ ὃ6 ρετηιἰοἀ ἴἰο πιᾶκα [ἢ 6 [ΟἸ]οννίηρ᾽ . οὐϑεν ναί! 018 : --α 8] 1 
(ς ἴδουμν οἵ ϑ8μεακίηρ ἴοϊοίση ἰοῆριιοβ παὰ, ὈῪ ἴπ μγὸ- 
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νάδηςε οὗ σοά, Ὀδεη ργδηϊοὰ (ο {πὸ Αμροδίϊεϑ, οὔς ἀοες Ὠοὶ δεὲ ἨΟΥ 
ἐς δου ὰ ἢαρρεϑῆ {παῖ {πεν δῃοι ἃ ποῖ, δροηπίδηθουϑν ἀπ το παν, 
αν σοηθ ἴο ἴῃ6 Κηον)]εοάρα, {παῖ ἈΠῸ Ὺ νγογὰ ἰμηνοδίθα ὈὉγν αοὰ νῖἢ 
(8 ΓΔου]τγ, ἰὼ ογάθν ἰμδὶ (ΠΕΥ̓ πιϊχῆς ἀεἰΐνεῦ τη ἀοοῖγίπα οὗὨ ἴῃς 
Οοϑρεϊ ἴο (6 Θεδηιθ. 4|60ό. Νον Ρεΐον δαώ ψεὶ ἰο δὲ ἰαμβδὲ ὃν 
οἰδίοπ ἰῃδῖ, Ὀδδὶ 68 ἴπ6 «εισς, ἴΠ6 Οεπέϊίες αἶδὸ ὑγογα ἴοὸ ὃς γεοεϊνεά 
ἰπηῖο {Π6 ΔδΒο Ὁ οὗ Ομ γἰϑιΐαη5 (666 10, 10 ἃ 16) ; ὯΟῸΓ ἀοε58 δ, 
ΜΘ Γοργεεπάεά ὃν (6 ζ6νν 8} ΟΠ γϑι 88 (866 11, 1. 8εη.} ἴογ 
Πανίπρ δηπουηοειὶ ἴΠ6 αἰνίπα ἀοοίτηε ἰο ἴπ6 (ἀδη{1|65, ἴῃ ;ΐθ ἅρο- 
Ιορσυ, ἅρρβᾶὶ ἴο (πὸ βρῇ οὗὨ ἔογείξῃ ἰοηρζυο5, σγαπίοα [0 Βίμι δπὰ (ἢ 68 
Γοβῖ οὗὨ ἢΐ8. ἙσοἸ δδριιοβ οἡ {ἢ ἀδγ οὗ Ῥεηϊεοοβῖ.---Ὁ} Αἰροης ἴΠ6 (ο- 
Ττἰ αἰ Δη8 {ΠΟ Γ6 νΟΓῈ ΤΏΘΗΥ γλώσσῃ (56Ϊ]. γλώσσαις) λαλοῦντες (ἸνΠΙ εἢ 
ἔοτγηλια9 ΓΘ δαυἱναίοηϊ ἴο ἴη6 γλώσσαις ἑτέραις λαλοῦντες ἢονν ὕὑη- 
εἶεν οὐἵγ σοπϑι ἀθγαιϊοη). 40] 5 ἀἰβοἶμ)68, θη {Ποὺ πα οοπλ ον ον 
ἴ0 Ομ νοι Αἱ γ, αηα Οογπο]ῖιϑ, νυνί ἢ ἢἷ5 ΓΑΠΉΪγ, ἀγα γοϊαϊθα ἴο ἴᾶνθ 
186) βοτεὶρπ ἰοηψος. 866 Αοίβ 10, 44 ἃ 46. (9,6. [Γ ννο γεΐου (18 
ἴο ἃ ηπἰγαοίο, ἰξ ννουὰ πάθεα ἤἄδθογνα ἴο ὃὲ γδηκοϑα ννῖτἢ (Π6 τηοϑῖ 
ΠΠδίτίοι!5, Ὀυὶ {πὶ 80 γομαγκΚαῦϊα ἃ ταϊγλοϊα ϑῃουϊὰ πᾶν ὕδοῇ 80 
οἴϊοῃ γεομεαῖθα, δηπα ποιὰ ἤανα Ὀδοη οσοηξεγγοαὰ οἡ 50 πισὴν ΟΠ Γ5- 
(απ οοηνετγῖδθ, 18 1{ι|6 ρῃγοῦδΟὈϊε.---ο] δι, Ῥδμὰ], 1 (ον. 12, 428. ἱπ 
τεοκοηΐηρ (Π6 χαρέσματα, πηοπίϊοη8 ἴἰπ γένη γλώσσων, ἰαεί. Ἦξε «αἵ 
Ἰ (ον. 19, 81]. 14,1. 6644. Γεΐοτῳ ἰἴϊ ἴο χαρίσματα, οὗ ἐέξδεγ ἐεἰπαΐϊοπ, 
Δης ἀθο]αγα8 {Πα ἔγοτῃ ᾿ϊ τράου 8 ἢ θοηεβι το πε ΟἸυΓοΙι, αΠ1689 
Ἃ6 {ΠῚ ἢρ5 80 Ὀγουρθτ ἔογιναγαὰ Ὦγ {Π|6 Βροακοῦ ὃὈ6 ἱπίογργεῖςα, ---ἰ} ΒΚ 
πδηΥ οὗ [Π6 (οτηι απ 8 [Π}58. οἱ ἔς ννὰ5 απιῤῥἑἰομεῖν βουσὶν δον, δηά 
ΔΡ}] 6α ἴο {Π6 ρμυγροβα οὗ οσέεπίαέίοη, δἴηςα ἰἰ ἐχοϊοα ρσγδαῖενγ δαπιὶ- 
γαϊΐοη (ἤδη 16 οἴει ρἰ[(8, ννῆϊοὶ) 51. Ῥαι} 5ῃαγμὶν οεηῆβδιιγεβ. (866 
1 ον. 14, 12, 28, 88.) Βιυῖιονν ἰ5 ἐϊ ροδβοῖδ]ε τῃαἴ αοαὰ δῃου]ὰ ργαηῖ 
80 δα πηίγαῦϊα ἃ ρἰδι ἴο ἴῃ6 ΟοΡ μι  δηθ, (παῖ ὑπ Ὺ τσ αῦυδε ἰδ} 
“19 σαηποῖ θὲ (πουρς οὗἁ, νεῖ ον 1 6 τηλἱηἰδίηςα, ἢ ϑοιηθ, 
αἰαῖ (6 δου γ ρτγαηιοή ἰἢ πὶ, οὗἉ ἀηπεγοίδηήίηρ' δαοἢ Ἰδηροδρο, νυ 9 
Β}0}) [Π4ἰ (Π6Υ ταΐρ ἢ τιι86 ἰΐ νν δὴ ἴπον μίοαϑοά, Ἰἰηϑιοδά οὗὨ [Π 61 νεῖ- 
ὨδΟΙΪΑΓ ἴοηρῖιθ, οὐ (Ἰν ἢ οὐδ 6 ΓΒ) ὑπαὶ [Ὡς οἱ ννα8 ἰθιρογαγυ, δὰ 
ΟΥΪΥ Ὠον δΔηἀ (Π6η ταηίθα ὃν (οά. 

11. Τποῦο ἤαν Ὀδδη. {Π086 (45 Εγησϑιὶ δηὰ Μοβο 8) νυνῖο ἢᾶνδ 
(Ἰἰιοιἢ ταῖ (ἢ6 στ οὗἩἨ [ὐηρεβ ννδ8 ἴθι ρΡΟΓΆΓΥ δηά βιάάεξο, δηΐ 
ΟηΪγ ποῖῦ απὰ ἐἠεπ Ἔχοσίϑα, ἀυγίηρ ρυὈ]}ς 858θι 165, ἔον {)6 οηὰ οἴ 
Ὀοΐηρ᾽ ἃ ἰ6ϑ(ΠΏΟΗΥ ἴο ἴΠ6 (σὰ οὗ (6 Οὐοϑρεὶ, ἱπ ογάεγ {δῖ {Π|6 
Αροϑῖ[ε8, ννῆο βῃου)]ά Ὀεΐϊανα ἴη ΟὨγὶβῖ, δὰ {Ππ6 γεϑὶ οὐ ἢἰ8 ἔὉ]]οννοῦδ, 
ννΠ0 8που]ά δἤοσγνναγάβ Ὀε! αν ἴῃ ἴπ 6 Αροβί]εδ, τυΐρϊ Ὀ6 οσοηδτιποά 
ἴῃ {Π6 ἔμ, δηὰ πᾶνε 1ἢϊ8 ρίοάρε οὗὨ ἰΐ8 ἰγυζῃ ; δηα πιογεονον (δαὶ 
{Π 6 ν δ΄5ο "γῆο 8ῃοιυ)]ὰ ποῖ γεῖ πᾶνε θεἰϊενεά, πιῖρηῖ θὲ οχοϊϊθα ἴο αἵ- 
ταη 8 Κπον]εῦρε οἵ ἐπα συ. Βωϊΐ το {18 ἰϊ ἰ8. τερμ]ϊεὰ Ὀγ Εἰςἢ- 
Πότ, {πᾶ {π8 16 ρ. ἴ ρτδηί(εα ὈΥ πιΐίγβοϊα ννοιὰ πᾶν γεαυϊγοά ἃ 
γηΐϊγϑο]α ἴ0 ἴα ἴΐ αννᾶυ. “Νον (σοπίϊηϊιεβ ΠΕ) ἔργ ἔα ργεϑεγνα- 
εἰοη ἴο {πε πὰ οὗἉ ἰῃαῖ ρ᾽ δ ἃ πον τηΐγαοὶα να γῈ ΒΌΓΟΪν ὈΠΠΘοθϑβασγ. [Ἐ 
οποα ἴ{πἸ6 ἔλου γ οὗὨἨ βρϑακίηρ ἴῃ ἐογείρη ἰοηριιθ8 Ὠδὰ ὕδοη »τβηϊοὰ 
ἴο (6 Αροβϑίεβ, γ ἀϊάὰ ποῖ αοἀὰ δβιυβεγ τ το δ6 ρεγρεῖυδ! ὁ ΑΙ- 
(που ποῖ πδοοιϑατῷ ἰο πὶ, ᾿ΐ τηΐσηϊ γεῖ 6 ἐδοίεί. Νεῖθεῦ ἀοε8 
ΩὯ6 866 τοῦ ἴἴ δῃουϊά Ὀ6 ΠΕΟΘΒΒΑΡῪ ἔογ {}}|8 δου γ ἰο Ὦανα Ὀδδη 
δναπίοα ἴο (6 οἴ ποῦ Οἢ γἰϑιἰαη8, {πᾶϊ {πῸ ν πιῆ ἀοοομπι ἰϊ ἃ μίοθα 
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οὗ {πὸ ἐγυϊῃ οὗ ΓΟ γἰϑυ ἰδ γ." δίοτσ, Ορυθο. 8, 177. αϑϑογί8. (παῖ 
ἴα κποιοίοὐδε ἱπάεεὰ οὗ ογείρῃ τοηρῖιεβ ννὰ8 ποῖ ργδηϊθὰ ἴὸ {6 
ΑΡροδί]ο8 δηὰ οἵδε (ἢ γἰϑιΐαηϑ, Ὀυ1 ΟὨΪῪ τηθηΐα! ΓΟ} 168 τηϑα6 εαιαὶ 
ἴο δ ηα ἢῖ ἴον 1Π6 βρεακίῃρ; οὗ ἰποβε ἰοῆσιεβ ῃθηδνει ἴπδγα δῃοιὰ 
Ὀ6 πεεα, δηή (ῃδί 16 ἔοι !ν οὗ μουσΐηρ ἔογι ἢ ρύαγεγ δηὰ ργαΐβα ἴο 
Οὐὰ νν88 ἀἰϊνίπε!ν ἱπερίγεὰ ἱπῖο ἴδ αὐ ἰδαέ ἐΐπθ, δὰ νγᾶ8 {πεγα- 
ἴογε οομοεϊνε ἴῃ [Π6 ννογὰβ οὗ ἃ Ἰαῆρυδρα ἀρ κηοννῃ ἴὸ (6 ρεΓΘΟἢ9 
ῬΓΔΥΪΏΡ;, 'ἰπ οὐάοσ {πδἴ (ῃ6 ΑΡροβί!δβ πρὶν θ6 Ἔχοϊθά ἴο δαγηΐν ἰίονι, 
(5668 νεγ, 6--- 14.) λῃηὰ {π6 μγδϑϑῆσα δηὰ βιιυρρογί οὔ [ἢς Ὠἰνίπε δϑϑβὶβῖ- 
ΆΠη66, Ῥν]ς ἢ Ὠαὰ θοεπ ργουηϊβοα ἴὸ ἴἤθη,, θὲ οοηῇγηγεα. Βιιῖ, 85 
ΕἸΘΏ ΠΟΤ οὔδβεγναβ, πολ ΠῈν σδῃ 8 συηεοίαγα 06 ργοντεὰ ὈΥ ΔΩΥ 
φεγίδ ἢ ἈΓΡΠΘὨϊ8. 

111. ΕἸ ΏΔΠΪΥ, [ἤστα πᾶν ἢοΐ ὈδΘῺ τυδηςΐηρ' ἴΠ056 (848 βοῦηθ Απιίϊθηίϑ, 
δὰ 01) ψ]ο πανα ἰγδηϑίογγοα [Π6 τηΐγαοὶθ, δηὰ, 85 1ΐ ννεγε, 118 
δεδῖ, ἔγοῃῃ {6 Αροβίϊεβ, δηὰ {ῃ6 οἰπον ΟΠ γἰβιϑη8, ἴο (ἢ6 ἨΘΆΓΕΓΒ ; 
δηα δανα τηδἰηἰαϊ θὰ (Παΐ ἴΠ6 Ὠἰδοῖμ]ε8 δροῖα ἴῃ {ΠῈ}} νϑγηδοι αν 
ἴοηριιο, Ὀυϊῖ {πᾶ {Π686 ννογάβ νγεῦα γεοεϊνεα ὈΥ {πε διυιάϊογβ οὐἁ αϊ- 
ἔεγεηϊ παῖ! οἢ8 ΘΟ ἴῃ {Πεῖγ νοὶ Ποῦ ΑΓ τοηραθ. Βαϊ (ἢ8 Ομὶηΐοη 19 
Ρ᾽αἰπ]ν τορυρηδηῖ ἴο {ΠπῸ σοηἴοχὲ (σΟΠΡΑΓΕ νὰγ. 4 ἃ 11.): δηὰ τἢιιϑ 
ἀπ] ηρ.5 οὗ {Πετηβεῖνεβ ἢ ἤσυ]ς ἐποιρ ἢ ἰο Ὀ6 υπαεγβεοοα 8.6 ὑπηδοο8- 
ΔΔΥΠῪ ΓΟΠἀδγοά ἤΟΓα τᾶγνο ]οιβ δη( 5 ΓΔ ηρε. 

ΙΝ, Οὐδ β τηδἰ πἰαΐη {παὶ 811} 15 ἰο ὈῈ Ἔἐχρ]αϊ θὰ οἡ ὩὨδίυγαϊ ργποὶ- 
Ρίεβ. Βυῖ {Πε86 ἰωτογρτγοΐευβ ἃγ6 ἢοΐ 16 δρτοβα οἡ ἴΠ6 1π066.--- 
αἹ ΕἸοΠοΓη ͵8 οὗ ορἱπίοῃ (δὶ (Π6 ργεβεηῖ ἔογπγΐα, γλώσσαις ἑτέ- 
ραις λαλεῖν, ᾽5 ἴο 6 ἰΔΚ6Π ὯῸ ΟἴΠαΓνν 86 ἤδη γλώσσῃ δπαὰ γλώσσαις 
λαλεῖν ἴῃ 1 (οΥ. 10, 14. δηη ΑοῖΞα 10, 46. 19, 6. ΓΠδθ68 ρἤγαβοδ, 
ἢ τη Κ8, ΠΊΘ8 ἢ ὯῸ ΠΟΙ ἴΠΔ ἢ “Βρεὰῖκ νἱτἢ {Ππ6 ἰοηριιθ," τῆονα [ἢ 6 
ἰοηρῦς ἴο (6 Ἐχργεβδδίοῃ οἵ -δϑοιιηὴβ ἱπαγιϊουϊαῖα δὰ ἱπαϊδιϊποῖ, 
ἢ] Οἢ Οἵ 6.5 σδηηοῖ υηἀεγβίδηϊ : δης 345 ἴ0 (ἴδ ρᾳ8ϑ858ρ8 οὗ Αςίβ 10, 
46. ἴα Γαι ΔΓ Κ8 ἴΠδι ἰἴ ΤΔῪ 6 80 Ἔχρϊαἰηθαὰ 85 ἴο 5 σην τΠαἴ 50 Π6 
τἰτεγεὰ ἱηαγιϊουϊαία δουπήβϑ, Ὀὰζ ΟἴΠοΓΒ ργαϊθοὰ αοα ἴῃ ρα δηά 
μεγϑρίσιιοιιδ ᾿γογάβ. ΤὙἢΠε δαη)6 νίεννϑ ἤδνθ Ὀδθη δἀορίοαἀ Ὦγ ΒαΓΑΙ, 
Ζίορίοσ, δηα Βοεῆτη. ΕἸσΏΠογη {ΠῚ η Κ8 παῖ ἴἤοε6 Ψἢο, ἡ Ο ΠΟΥ 
οὐσδβίοηϑ, βροκβα ἰῇ ἔογείρῃ ἰδηρυαροβ, ΕΓ ζοτγοὶρη “ὥειυς, οὗ ἴῃ6 
ἩΒΊΌΘΓ οὗἩἨ [Πο56 γννῆο 84 οοπῃθ ἴο ψΨεγυϑαϊθπι ἰο σο]ο γαῖα [ἢ Ῥᾷ858- 
ΟΥ̓́ΘΟΙ Δπη4 Ρεηϊεοοβὶ, δηα ἢδιὶ θδοη γ (ῃ6 Δροϑβϑί]εβ ὑγουρῇθϊ ονοῦ ἴο 
("6 τεϊ βίοη οὔ (Ὁ γῖϑί. Τῇοβα ἔογθϊρη Ψψενν8 (88 γ8 ἢ6), 85εἰ Ζθ ἔμγογθ 
αἰυΐπο, Ἔχ Τεββϑοα ἴῃς (Ὠουρ8 δηὰ ἔθ ηρβ οὗἉ {πεῖν τηϊη8. 1 {Πεὶν 
ΟΥ̓ ὙΘΓΏΔΟΌΪΓ ἰοσιεΒ. Νονν τΠ6 7}εἐνγν8, ὑἢο οηί(ογίαϊηδα 80Π16- 
τὺῖαῖ τρί ποϊίοηβ οἡ Γο]ρίουϑ ὑγοσβ ν᾽ ἀπά ᾿ηϑίγαοίίοη, ὕγεγα ἄν γθα 
ἴο (ἢ6 υ86 Οὗ δὴν οἴϊαον ἰδηριδρα ᾿ῃ βδογοα ννουβῃϊΐρ (ἤδη ἴῃ δηϊθηῖ 
Ἡδκῦγενν, ΟΥ Πα ϑυγο Ομ] άθθ. (ϑ8εθ Νοεββεῖί, 55. οπ ἐδ Ποῖψ 
σῇλοεί εσοηιπιμηϊσαίεα ὃν ἰδ6 “μοβέίοα ἐο ἐδ ἢγεί Οἠγὶβίϊαπς ὃν (ἢ 
ἐπιροδὶἐϊοη οὗ ἢαπάδβ, Ἰηϑεογίεα ἴῃ ἢ 8 Ἐχογοῖί, Ρ. 67 ἃ 73, ἴεγα Π6 
ΓΟΙΉΘΣ 5 παῖ (6 οδυδα ἢν {Ππ ϑδιηδυ 88 (Αοίϑ 8, 17.) τὰ βαίά 
ὯΟΠ6 οἵ [Π6 πὶ ἴο ἢδνα δροίβῃ ἑτέραις γλώσσαις ἰδ (ῃΐ8, {παῖ 6 88- 
ΣΩΔΙ (Δ 5᾽ ηδίϊνα ᾿Ἰδηρι ΡῈ τὴῦὰ8 ΑΓδπηδθδη, ἃ σογίαϊ η ἀϊαδ]οοῖ οὗὨ {πὸ 
δαςγεά ἰαηρυδρα, δῃὰ τπογοίογε ουὐυ]ὰ ἢοὶ Ὀ6 δροκεη 'π 8 ρτοίδῃα 
ἴοηριθ.) Τηα 2ενν5 ᾿πεγοίοσθ, νῆο Παὰ ςο] οἰ ἃ ἰορεῖμογ, ἤθη 
μον πεαγὰ πγηθῃ οἵ [ΠεοὶγΓ οὐ παίΐοη ΠΟ]αΐ Πρ; ϑαογεα (ἰἸβοουγθ68 ἴῃ 
Ῥγοίδης Ἰδηρύδρεθ, ΕΓ στοδῖν οβδηαεα δἱ νυῖτηθβϑίπρ᾽ Θ0Οἢ 8ὴ ἰη- 
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Βογνοίίοη, δης δχοϊαϊγηθα, “ΚΑΤ ποὶ 81] [ἢσ86 νυν ϊο ἢ οροαὶς (Δ}} δ ἡ 
Ψενν8 οὗ ἃ δβεσΐ δγίβίηρ ἔγοπὶ δ᾽ θο Σ ΗΟΥ ἰα 11 [ἤδη {παῖ ννα ἢδδνι 
τΠ6 πὶ Βροδῖκ {ἢ 'η μτοίβηα ἰδηρσυαμοθ γηδί Ἰδὲ οὗ ἱππουδίίοι 
15 ἰῖ (ῃδι Πυνοῶ (Π6 ἢ 80 ἐδ δ᾽ ΟἸδογα δηόννεγο, “ἦς [ἰ δ Π0 ἰ8ηο- 
γναϊίοη, [ἢ6 τη 6 δγὰ ἰμευγαἴρα."-βῇ Ηδγάογ το }]8 .8 ἐπαὶ γλῶσσα 
γν88 βοιηδί πηοϑ ιι86ἀ οὗὁἨ ννογ 8 οὐβοϊεῖρ, [γε ζῇ, ππιιδιδὶ, δηκ μοεῖὶ- 
(ΑἹ ; δῃά [παῖ ἰῃ {π6 ἈαὈὈϊηἶς3] ν γι ἰπρδ ΤΡ πέδοι: {πε Ἰαζυαρα 
οἔϑ οεγίδίη παϊΐου. Βυῖ {})6 ἔὈΣΊΏΕΥ 8 ρη βοβίίοη οὗ γλῶσσα ΤΆΓΕΪγ 
Οὐου ἰη ἴπα ΟἸαδβϑοδὶ 168, δ ἃ ΠΟΝΟΥ ἴῃ ἴΐα ΝΝονν Τοβίδεηθηῖ; 
δηά (Ππδὶ ροσίϊοαὶ ννογἀβ ῶὲ 80 ἀϑῃουγίηδιοα ο8} βολγοεὶν ὕὃ6 ργονοὰ 
Ὀγ ΔΩΥ ἐσχδιωμίεβ, 8εε ϑίοισ, Οριιϑο. ἃ. 277. Γλώσσῃ λαλεῖν ἢεΓ- 
ἄἀθι' Ἰμιογρτοῖβ απέπιο σοποϊέαίο ἰοημὸ, γλώσσαις λαλεῖν, ἀποφθέγγεσ- 
θαι, Δῃὰ ἑτέραις καιναῖς γλώσσαις λαλεῖν ἴο ὑγίην [οειγατα ἠενν ἰη- 
[ἀγργείδιϊοῃβ οὗἁ ἀϊνίηε οἸδοῖθβ (Βυϊ εἰν ἀῃγὰ (ἢ)8 τοϑί οὗ ἢΐβ ὃγμο- 
{Πεδὶ5 ἰδ ἴοο δυδυγά δῃηὰ ᾿ ργΟ Δ ΌΪ6 ἰο ησοά τοξυίαιίοι, αηὰ ἰ8 οο;)- 
ΡΙειεἶγ οτογιυγηφ ὃγ δίοεγ, Ομιϑο. 8, 977. δηὰ Κυίη, ἴῃ ἢ. ]. Βαϊ.) 
- 0] ῬΡαυϊυδ ἰΒ οὗ ορἱπίοη {παῖ {Π6 ΟΠ τ δίϑηδ ργαγίηβ δηὰ δἰηρίὶηρ ἐπ 
[οτεϊσῃ ἰαηρυδρεβ, (ἰ. 6. 106 Οτεοκ, [διἷη, Ασγαῦϊς, δπὰ Ῥοσεῖο, 
νοΓα Εογοΐγζη ψενν9, Ὀυϊ τπαΐ (86 διιάϊ!οτγϑ ἴδ δεν δπὰ ᾿δδι}} }ν ἴοο 
(ποτὰ ἴον (σα! ἰΘϑη8, δηά ἢὰ πιαϊϊεΐην (παῖ ὄν (ἢ (ογὶ πε θ ἢ 8 
ΒΡΟΚα ἰὴ ἔογείρῃ ἰοηρυεδ, νυ ννῃ οι ΠΟΥ ννεῦα δοαυδιη(θα .--- 
δ] Μεγον Γόμάν γα (ἢς ννογάβ, “ἙΠΟΥ Ὀορδη ἴο δρϑὰῖκ ἰη ἰοηριο8 ἀϊἔ- 
ἔεγεηι ἔγοτῃ {Ππο86 υδ6 8 ἴὉΓ {Π8 ρυγμοβαε. Ης {Π πη Κ8 {παῖ {πΠ6 ἤογμι. 
ἴλ85 γλώσσῃ, γλώσσαις λαλεῖν, ἰμ) Αοἰδ 10, 46. ἴῃ Αοἴϑ8 10, 46. 19, 6. 
δηά ἔρ. το Οοτίπι ἢ. ἃγα ἴο Ὀ6 υμάενβίοοα Οὗ 8 εη(μιιδίαοιῖο αἷδ- 
ΘΟ ΓΒ Δ ΡΠ ΓΑΒΕΟΙΟΡῪ Π]]οὰ νεῖ ἐογΓεί ἢ Ὠδτηθθ, 80 {παῖϊ, δοοοτηϊηςς 
ἴο [εἷδ ορίηίοη, (πόδα, [ὉΓ ἰηϑίδησθ, ννῖο δροκε ασγεςκ, πὐηρίοα ἰη 
106} αἰδοουγοθ οεγίδίη Πεῦγονν δηά [δἰΐῶ ργαϑθα δηὰ [οὐτηι 88 1 
ὙὨϊσοἢ οοπ)δοίυγο, ἀεδιϊίυϊς οὗ ργοοῦ δὰ ἐμργοιϑῦϊε ἡῃ ἰϊδ6}, ἢδ6 
θεέ τεξυεα Ὀγ Κἰεΐῃ πα οἰ Π6Γο.---ε} Αοοογήϊηρ ἴο ἴδ ορἰπίοη οὗ 
Ἠεἰητο δ, (η6 ψΦόννα ἰὼ {πεῖν ἔδινα ]8 ἀΪὰ ποῖ ιι86ὲ (ἴδ νοῦ Ὁ 
Ἰαηρυάσε οἵ Ῥαϊοϑιΐηθ, Ὀυϊ 6ἢ ο]άδν πὰ εαογοὰ Ἠοῦτγον, δηὐ {μδῖ 
(8 16 Αμοδί]εβ δπὰ Ὀιϑοῖ ρ!οῦ παὰ υδεὰ ᾿εΐογο 6 ΡῬῃμΘὨΟΙΏΘΠΟΗ 
πδὰ ἀρρμεϑτεὰ ἴο ἵπεπι, δυϊ αἴἴϊεγινασάβ, πο {ΠῸΥ ρεογοαίνεὰ ἴΠοϑεη- 
86]νθθ βεϊζθὰ νι (Π6 δβογεὰ ὌγοΟΓ, {ΠΕ Διο δῸ ἰοπρεῦ [ῸΓ {πῸ 
πρια ἑαετα, Ὀὰϊ ργοποιιπορὰ ἴΠ6 τνογάϑ ἴῃ ἢ ἰδηβιαρα δοουβδιοτηοὰ 
δηΐ Ὠδίυγα] ἴο ἐδοῦ ; δηὰ (πδί ἱπογοίογε (ἢ Ῥαϊδοιηθθ υϑοὰ (παῖ 
ἀΐαϊθοῖ, (Π6 Ογοῖοβ (π6 Ογεΐδη. ΗἜ {πεγεΐογα δϑογῖθεϑ ἴο ἴπ 8 ῃῆγαδα 
γλώσσαις ἑτέραις ἤρξαντο λαλεῖν {Π|8 δ6ῆδ6 : “ὍΠα Ὀδηοῆϊ5 οὗ αοἧἥ 
δηά {ἢ Ὠνίης Μαϊοβίγ, νν ίοἢ τον δα Ὠϊ Πορίο οοἰεδγδίεα ἰη (ἢ ΠΟΙ 
ἰδηριιαρα, {πΠΕΥ ποῦν Ἔχ ]Θἡ ἴῃ ἃ ροειΐοϑὶ ἀπά ἤρυγαίῖνα ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 
(Ὀυϊ φεθ βυργὰ β), δϑδὰ ἰὴ δ} π5ὲΓ ἰδηρυδρο, απ ππούθονοῦ δϑδοὶι ἴῃ 
ἀΠποῖγ πϑίϊνα (ΟΠρι6, Δα νΕΓΠΒΟΌΪΆΓ εἰδίοοῖ.᾿᾿ Βυΐ {πα {Π6 ἀρίΐοηι Η6- 
Ὀγενν νν89 {Ππ6ὴ πηἰκηοννη πδ8 Ὀθθη ρῥγονειὶ ὈὉγ Υἱ[τησα ἀ6 ϑγη, γεῖ. ρ. 
λ018.---η] ΚΙεΐη πραϊηϊδίἢ (Παὶ, οἡ ἴῃς ἔεαϑί ἀΔΥ, ΘΙ Δ ΩΥ Πδὰ τοοί 
ἰορείῃον ἰη {6 Τδιηρῖθ, Π ΟΥΟΓ ἴο ροῦν ἔογι ἢ (Πα ῬΓΆΥΘΓΘ ἴῃ [86 
ϑοουβίοπμεα 8η6 ἰῃ {Ππ6 ΠΟΙγ ἰδηρηδρα μγορογ υεα Ὀγ ἴΠ6 Υγἰῖ69 οὗ 86 
(αν, δα Ὀοΐηρ δέϊογ ἃ (26 ππονϑὰ ΒΥ ἃ οογίδί η Ἔεχί γαογάϊ ιν δνυεηῖ, 
βᾶνο νερῖ ἴο {ἰΠποὶρ ὨΐἢΪγ-Ἔχοϊίεἀ δο ρα ἴῃ (δ νϑγηΔΟΌΪΔΓ, δοὰ 
{Πογοΐοσε ἴο (ἢδθπη οϑϑίου ἰοηρας, 8δη4 5δοϊζεὰ ἢ δα ιιϑίαϑηι Ὀεγδα 
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δταυΐϊοτα ἔξοῖΐεο, ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαισ. ΤῊ ἴὈτυϊα 
γλώσσαις λαλεῖν δῖ Αςίϑ8 10 δι 19. πὲ ἴαἶἴκεβ, ποῖ ἴῃ ἃ μΙΓΌρΡΕΡ ὑυῖ ἰῃ 
ἃ Ῥγονθγθῖαὶ δθηβα: δηά ἴῃυ8 ἴῃ Αοῖβ 2, 4. με {ΠῚ Κ8 ἴπαῖ ἑτέραις 
γλώσσαις λαλεῖν νν85 ἃ ργοτεγύϊαὶ Θχρτεδείοη. [ἘῸΣ {Π)|6 Γοιηδίησον 
οὗ τ ε86 τωοϑὲ δῦϑυγὰ δηὰ ἔδγ- ἰοῃοα Ὠγροίἤοθ68 1 πμιιδῖ τεΐδε (88 
Ταδήοῦ τὸ Κυΐη. Βαϊ. 
. ἈΠῚῚ Ὀγϊηρίηρ; ἔογιναγὰ ἴἢ6 ρῥγϊηοῖραὶ ἰρἰογργεϊδιοη8 οὗ {18 ρμ88- 
ϑΆρ6, 1 τηυδῖ δ) οἷ νν παῖ Δρρεθδγβθ ἴο πιθ ἴΐπ τηοϑί χοῦ ὈΪθ ΟἹ; 
ἴοσυ ποι ηρ Ὀογοηά ργοὐαδὶἑέῳ οὐρθϊ ἴο Ὀ6 τεᾳυϊγοῦ, βίποθ να ᾿ἦνθ 
ἴοο ἴδε σεϊηοτϑὰ ἔοι (86 (᾿π68 ἰῃ ᾿ν Ὠίοἢ (ἢ 6 [Ὠϊηρ Β6Γα τηθηϊοποά 
ἴοοκ ρΐδεε; δὰ ποίῃίηρ, Ὀεγοπα (6 ἴδοι ἰΐρεϊ  ἢ88 θεδη παγγαῖϑα 
ΒΥ τ8α βδοιθὰ νγοσ, Ἴδα δἰτηρὶοβδίὶ ἰωιεγργεϊδιίοη, δηὰ ἴΠ6 πηοβί 
δηϊΐαὈ]ς ἴο εδοΐ οἵ (86 ραβϑείζεϑ, δῃᾷ ἰΠεγεογθ ργοῦδΌ]Υ {πΠ6 {τυοϑὶ, 
ἦθ {πλῖ Ὡς ἢ δδοίρηδ ἴὸ {πὸ ἔογιηυ}δ8 γλώσσῃ, γλώσσαις λαλεῖν, δὲ 
Αοίϑ 10 ἃ 12. απὰ 1 Οογ. 14. ἴΠδ βαῖηδ δεηδ6 ψίτῃ παῖ οὗ γλώσσαις 
ἀτέραις λαλεῖν, αἵ Αοἴβ 4, 4. Δηαὰ ΓΕ ά6ΓΒ ἰἢ}8: ἴ0 ϑρεδῖκ ἃ ἔογζείζῃ 
ἰοηρΌς, ΟΥἨὨΪοΥγεϊρη ἰοῆσυεθΒ. ΤὨδῖ [ΠΟῪ ΓΘ δ ΠΟηγτοιδ Δηἀ οαιἷ- 
φαϊθηἴ Βρρϑαγα ἔγοσω Αςίβ 11, 1ὅ. Ψῃστο Ῥεῖογ ρῥγοΐδϑβοβ (παΐ ἴῃ (ἢθ 
Ῥρβαπε (Ϊ. ε. (ογπεὶῖυϑ δηὰ οἵπαῦ Εοιηδηβ, οορδσα 10, 80, ἃ 44.) 
Πα ἀϊνίηε ροῦν πα νουίκοά ἰὼ ἴῃ 6 δαῃ)6 ΤΩΘΠΠΘΙ 88 [ὈΓΠΊΕΣΪγ, Οἡ 
86 ἀδγ οἵ Ρεηϊεοοσῖ, ἰἴ παὰ ἀοῃα ἴω 6 Αροοί]εβ. Βυϊ δἱ Ὁ. 10, 14. 
ὍὉ Γαδ (δῖ, βεϊζϑὶὰ νυνὶ ἢ ἀγάουσ δηὰ δηϊπυδβίδβη, [ΠΥ Ππδὰ δρόίϑη 
8:50 ἴῃ ἔογείβῃ ἰοηριεβ, ΗΠ ΠΟΥ 4150 πγιιδὶ ὃς τοξεγγοὰ {Π6 
οὗ 1 Οὐγ. 14, 21]. ψμογα {ποτ μγεοθαθά (Π6 ΡὮΓΣαβεβ γλώσσαις, 
γλώσσῃ λαλεῖν, δορὰ ψγῇετα {ΠΕΓῸ αὺὰ δἀἀυσεὰ ὃγ δῖ. ὕβυϊ, δηᾶ 
᾿γδηϑίοσγεα [0 ἢΐθ8 ριγροθα, (6 ννογάβ οἵ ἴ8. 48,11. ὙΠα ρῥγορδεῖ 
ἔποτγα {Πγεαίθηϑ ἴο ἢἷθ σουηίτγπιθη παι αοά τνου]ὰ δι ΡΙΟΥ δῃοχηΐοβ 
Βαγθαγίδη ἴῃ ἰδηρυδρα, δηὰ (δι ομδβιῖθα το. [|π Π6 ϑερίῖ. νν8 
ἢδνς διὰ γλώσσας ἑτέρας, Ὀυΐ ἴπ6 Αροδῖ]6 πᾶβ διιρίογθὰ {Π (θγπθ 
χείλεα ἑτέρα Δηὰ ἑτέρας γλώσσας, ἱπ ζοτεὶβκε ἰαπρμαρες. ((οτρᾶγα 
ϑίουν, Ορυβο. 4, 295. δῃηὰ 866 σνιλίὶ ννῶδ Ὀεΐοταε σοιηασκοὰ ἴῃ β). 
Νον 88 ἴο ΟΌΓ ψγεβδοηΐ ῃμϑβϑαρα, ἴπα 0]]}οὐνηρ σοη δι ἀογαϊίοηβ δ ἴο 
Ὅδ ὈΟΓΠΕ ἰῃ τη. Τὸ 6 2 6ννβ οὗ Ῥα]εβϑίΐηθ, δηὰ δβϑρεοῖδὶν (ἢ 6 
ΠΟΥ Υἱ αἰ οπθβ, ἴἢ6 βἴμαγ οἵ ἐογεϊ Ὼ ἰδηρ' γγ88 Πα] ἰὴ παίγες, 
δηΐ {παν ἔεϊξ ἈΥΟΓΒα ἰὸ ἴῃ6 1988 οὗ δὴγ οἴπεσ ἰδηρυδρε, ἕο γε] ίοιβ 
οἴἶδιοοβ δπὰ ἰηϑισυοιΐοηβ, (ἤδη ἴΠς6 οἷά Ἠεῦγενν, ΟΥὁἹὈΎ 116 ϑγγο- ὉΠ δ]δδ. 
ΤΠοδα ἰπάδοα ἡμο δηϊογί αἰ πε τη] ον ορὶηΐοηβ οοῃοεαεα (ἢ6 ι.δὲ οὗ 
9 σγεϑής Ἰδαηχυδρο. [ἢ ἴδ Ῥαἰεθί ἰδ δυῃαροβιεδ (ῃ6 [νν δηὰ 
1ὴο Ῥγοροῖβ νοῦ ρα] οἷν τεδὰ ἴῃ ἰπ6 Ἡδογοῦ ἰδηχυδρο. δίῃοθ, 
ΒΟΎΎΘΥΟΙ, ἰἰ δα, αἱ Πδι (ἰπη6, σϑδϑϑα ἰὼ Ὀ6 Κηοννη ἰο ἰ(ἢ8 σομηος 
Ῥϑορίθ, βοπια βεἰεοι οὴβ ψοσῈ Γαδ ἰῇ (ἢ νϑγδου δι, ἰ. 6. (Π6 ϑγγο- 
Οαϊ ες ἰοῆριδ, πὰ ἢ ἐ͵8, 88 νγ6}} 88. ἴῃ ἴθ Οἷον Ηθῦγενν, κ86 
ἔογιαιδ οὗ ὑγΆΥΟΡ ἡνεῦθ γεοϊϊεὰ : εχ. σὺ. Μοπαολοέλ, [0]. 64, Φ. τηδ]6- 
αἰοίυβ 5( φυὶ 411 ρογοοϑ, οἵ αι]ὶ ἀοοοῖ β) υτ βθυπι ϑὁαρ᾽οπίίϊδι Ογε- 
οου). ἤΐδγος. ϑοία, [οἱ]. 41], 4. Ἐ. [κονὶ Ὀδη ( ιαϊδί δῇ δαϊὶὶ (ὸ- 
δα Γοδπ, δίαιε αὐαϊν᾽ϊ 608 τεοϊΘηἴ68 ργθοδίοποῖ γνῶ (ὐτοὶὲ ; νοϊἱ 
608 Ῥχγοϊιίρεγε. Β. 2086 ἰὰ δηἰϊτηδάνογίοη8, ἰγαΐυθ ἀϊοοῦδῖ: 4υΐ θη 
Ροϊαϑδὶ Ηεοϊχβίοδ, ἡστ Οὔ ΠΟ ΠΟὨ τεοϊ δῖ ἡ Ἰῃγ0 τεοϊζεῖ οἂ ᾿Ϊη- 
δυὰ, φύδιῃ πιο  ἰρῖϊ, οἱ οἷο οδῆοὶο βιιο εαἰἰδέαοϊαι. Βετγαεολοίλ. ο]. 8, 
1. ϑυηί, υὶ ἀἰοσδηῖ ργοοδιϊυπουΐαιι ἰϑίδην, οὐ͵18 ᾿ηἰτἰυιτ ὩΣ τοοὶ- 
διε μοϑὶ σοπεϊοηοιῃ ; δαζυϊς διυίΐθγα ἰδἱ νυΐριιβ, αἱ ᾿ραδιη Ηε- 
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Ὀγάσδη ποῃ ἱπίς Προραὶ, ἰάθο ἴῃ ᾿ΐηριλ Ταγραπιδιϊοδ δαπὶ ἰηδί 6“ 
τυιηΐ, αἵ ἐπε] Πἰσεγεῖογ δ οπγηΐδιιβ, ἤδη ἤθεα δουιηὶ ἴηζυα, ἃς. 85:6 
4150 ἴῃ6 ποῖε οἡ 20)". 7, 36. ΑἸβ0 ἐπ τ ουὐπαροριθ οὗ {πῸ Ηεὶ- 
Ἰεπΐϑῖ8 (566 Αοίδβ 6, 1, 9.} [6 ββουθά ἤόοῦκβ ννεῦα μι] γ τεδὰ ᾿ῃ 
(η6 Ηεῦτενν ἰαησιδρα (ἴον ὑπαὶ τἢ6 “ἰεταπατίαπ Ὀξτεὶο Ῥγ88 80 Τὸ 
Ἄσδηποῖ Ὀε ργονϑ), Ὀαΐϊ {Π6 μογιἱοπβ8 χσεοϊοὰ ννεσα εχρίαἰπθὰ ἴῃ ἴδα 
Οτοοκ ἰδηριιᾶρο : ΠΌΘΟΥ Γ {Π|6 ὑΓΆγοῦ8 ἰη ἴη6 ϑγγο- Πα] θα ἰοῆρυε, 
ΔΩ ννυῆαῖ ᾿ναὰ Ὀδοὴ σοπιροδϑοὰ ἔονῃ μίδοο οὐὨ ἴῃς Οἱ Τεβίαπιεηΐ, 
νε γα πϑπιϑὰ ἴῃ {ῃ6 ΟἹ Ἠεῦτγενν. 86 οοτωπιοη ρεορὶα ἱπάεεὰ ἀἰὰ 
Ὠοῖ πηπεγβίδηα {Π086 ἔοσιῃβ Οὗ ργδγϑγ, θαΐϊ, δοοογάϊηρ ἴο {π6 ἀεοὶ- 
ΔΙ0η8 οὗἨ (6 Φενν βϑἢ Ὠοσίογϑ, ᾿ΐ ν»8 51ἈΠ[Πο᾽οηῖ ἔονῦ ἐΐόνι ἴὸ ρΡγοῃοι ηθθ 
Αἴηϑθη. 80 ϑοελμαῤναίὴ, ἴο]. 119, 4. Ὠἰχὶι ΗΠ. Φοουῦα Βεη [νὶ : Ουΐϊ- 
οὐηᾳῖιο τεβροπάεϊ Απηθι), {Π}1ι6ὸ ποϊηθη τηδρπιτη ογὶϊ εἰ Ὀδπεαϊοίι τ, 
εἰ ἀδογοῖα ἀδηηηϑί οπἷβ οἦι5 οπιηΐθιιθ νἱτῖθιι8 ἀπ  ]αῖογ. [110 δὶ 
ἐμϑὶ αἰϊφυϊά ἸάοΙαιγῖε δι! ογεαῖ, ἰά ἀοεῖαγ, ΗΕ. (μία 8]. ΑΌθΑ αἰχὶΐζ, 
ἀοοιυΐβδε ἢ. Φοςπαπϑιῃ : Ουϊευπαιια Γεβροηθῖ Απιθη, 1} οπιηΐϊθυϑ 
ν᾽ γῖθιι5 ἀρεγηϊ μου88 Ῥαγϑαϊεῖ, ἃς. Βογαολοίῃ, ἴο]. 583, ὁ. ἃ ϑολα 
(μαααεεῆ, ἴοϊ. 74,1. Ἐ. 2 08ὲ αἰχὶῖ : ΓηΔ)}0Γ δβῖ, φιιὶ γεβροηάδι ἀπηθη, 
αυδη 40}1} μγδςοθβ8 γοοϊῖϊαῖ. ΟΟμραΓα αἷδὸ 1 (ογ, 14, 16. ὙΠ ΠΟΓΘ 866 
Βεζα. ΤΠογα πᾶν ἱπιϊεδὰ θδθη ἴποθα νν ΠΟ ἢανα οσοπίοηιεα τΠαὶ ποῖ 
οηἷν ἰη Πα ϑγηβροριδδβ οὗ [Π6 Ῥαϊδοιίἤεδη {εἰνθ, Ὀμϊ αἷδοὸ ἰῃ ἴῃ οθ8 
οὔ (ἢ Τοτγείσῃ ψενν5, {π6 ϑ το: (Ππ] θα ννᾺ8 ἰπ τι566, δη (πα 4}} (ἢ6 
ὨΟΓΟ γοϊρίοι8 ὅοννε αρϑίδί ποα ἔγοη) ἴΠ6 τ156 οὗ δὴν Οἵ ΠῈΣ Ἰδηρύδρε, 
ψ ἢ }6 οηραροα ἴῃ σοὶ! ρίουβ ἰθδοίηρ ογ ἀϊνίπ ννοσβρ. Βυὶ τὴ }8 
οδηποῖ ὃὈ6 ργονθά ὈΥ ΔΗΥ οογίαϊη δηὰ σοροηΐ Δγρυμπηθηίβ, ΩΓ, ἰἔ {ἱπ8 
ορίπῖοπ ΤΌΤ δάγϊἴθ, οΔἢ ΟἿ6 856ε6 ον ἴΠ6 ἀσητ]ε μψγοβοϊ γίεβ, 
ἰσιηογαηῖ 88 ἴπου ὕεσα οὗ ἴπ6 ϑυγο-( ῃ]δο, εουἹά ἔγοψιιοης ἴῃ 6 
ϑγπαρορῦθθ. Αὐτηρ, ἤονγανεν, {Π)π6 ορίηΐοη νυ ἶς ἢ τὸ ἰανα [δῖ 
Ῥιοροϑοά, ποῖ ΟἿἱ]γ ἷβ {Ππ|8 αἰ ηουϊ ν τοπχονεά, δι ἴΐ ρἱδίηγ ἀρ ρθασδ 
ΜΠαΐ ἰ6 ἴἢ6 ἔογεα οὗ ἴΠ6 νογάβ8 ἤρξα; το λαλεῖν γλώσσαις ἑτέραις, 
8ΠπΠὰ ΨὮΥ (Π6 πιοῖδα τρία ψϑνν8 'νογα ἢ] 16 νὴ ἢ δϑϊοηϊδισηθηῖ τ ἤθη 
ΘΥΟΤῪ ΟΠ6 Ὠρατὰ (ἢ (ἢν Ἰϑ( Δ η5 Θρεακίηρ ἐμ {ἰεῖν νογηδοῦΐϊαῦ ἰοηρυδ. 
ον δπιοηρβὶ πε ΟΠ γϑ(ἢ8 οοἸ] θεοῖο οἡ πε εἰαγ οἵ Ῥεηίεοοβῖ ννεγα 
εἶ80 σογίδίη ῥοτείση Φον8. (566 ΦΖοῆ. 192, 40.) Οη Πεδιίηρ; (ἢ6 ϑουηά 
(τοῦ. 4), δὰ υἱεινίηρ (ἢ6 ΠαΠ)68 (ν6Γ, 8), 41} νυῖι ἢ ἃ βδδογοὰ βδηίδι- 
δἰ αϑιὴ 8η4 ὨΟΪΥ ἔογνογ, ργαγϑ νυν ἢ ἃ Ἰουὰ νοῖσα, δπὰ τϑάθ πον 
τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ (νογ. 11}, ΕΥΘΤῪ Οἱ τιϑίηρ ἰν]β ΟὟ τευπδου- 
αν ᾿Ἰοπρυθ. Νον (πε 23 6νγ8, 8π, διηοηρ ἴδηι, ἄνδρες εὐλαβεῖς, 
ψερδιγὶηρ ΓῸΓ ΓΙ ρΊουΒ ἡ ΟγΒ ἢ] Ρ ἴο 1ῃ6 Τειμ]6 (8 υδιοὰ ρογΠαμ5 ἴῃ 
(Π6 νἱ οἰ ν})}, ΟἹ Πρασίπρ {ἢ 6 δουπὰ δηὰ (ἴθ νοΐοεϑ οὐ (οδε τνῆο 
γνογῈ Ὀγαγίηρ ἢ ταὶ 5 ΠίρἢΪγ ἐχοί(εὰ, δηθὰ (ἢ6 ϑυημδροόραα οὗ 
{Π6 ΘΔ} 58π8, ἤθαγὰ ἴΠ6 (δ  }Π 688 ρυαυὶηρ πῃ [ογεῖη Ἰδηρσυδροδ, 
ἈΠᾺ ρῥγαϊβίηρ; (Χο ἴογ ἴπ6 δνοηῖ ννῃϊοἢ Παά ἐπ8ἴ ἴᾳκοὴ μ]αςθ. Ἅῇοδα 
Ὑνῆο ποατγὰ ἴΠ6 ΟΠ γ δι 8.3 ρυαυ)ηρ᾽ νυ Γ6 Ψενν8 Ὀοιὶ οἵἉ ἔογείρη οουη- 
{168 δηὰ ἀϊδίαηϊ ματῖθ οἵἩ Ῥαϊθϑίϊπθο. Νονν ὑπεὺ, 85 δαεΐπρ γοϊϊίοι 
ενβ, ννεγε οδηάξα δἵ Πδδυΐπρ' ὈΓΑΥΘΙ υτίογοά, ἢοΐ ΟοἠΪγ ἴῃ ἴἢ6 ϑυτγο- 
Γ(μαϊάδε, οὐ {π6 σεεκ, Ὀυϊ αἷ8ο ἰῇ οΟὐΠ6Γ ἰδημιιδροβ, ὈΥ {πὰ ψΦανν 88Ἀ 
ΟΠ γ βι δ 8 οὐ {Πἰ8 ἔδαδῖ- ἀν, δηά (ἢαῖ αἱ (6 ουβίοΠΙΔΣΥ ΠΟῸΓ οἵ 
γΓΆγον ἴῃ ἴΠ6 Ηοὶγ Οἷ(γ, ρυ] οἷν ἀπά ἰπ [Π6 δυπαροσθβ. ὅ6ε ἴῃς 
Ὠοῖδ οἡ νεσ. 7 δι 12. Βυῖ ἰῃδῖ ἴ(ῃΠ6 Αγροβῖ!]εθ, δηὰ δβρϑοΐδ!!} γ {Ποῖ 
ΘΟ ΡΠ ΟΏ9, Οἤεγοὰ τ} ῬΓΆγΕΓ5, Δηα Γορεδαῖθα ᾿ιγπὴ 8 ἀογίνοα ἔγουι 
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ἴα ἐδδογοὰ ὑὕοοκϑ, δηα δοοοιηιηοάαῖοά ἴο ἴπο56 {ἰπε8, δηά ποὶ βδογοὰ 
ΟΥΔΙ[ΙΟΏΒ, ΓΠΔΥ αἷδοὸ ὕὉ6 σοηβγηιθα Ὁγ ἃ μϑδβδρε οὗ 1 (ογ. 14, 18--- 17. 
Ί ΠΟ νεγο, ἱπάθθά, δπγονρ ἴἢ6 (οΥ μι δίδηϑ ἴΠ 086 ἡ ὮΟ ἰἰταϊοὰ τἢ6 
ἐνειῖ τηρηϊοηρα αἱ Αοῖβ 2, υδΐπρ ἰῃ τΠοἷν βδογεὰ τηθαιηρ8 ἔογεί βρη 
(ορίεβ, (οὔθ τΏΔΩΥ δῖ οὔθ; 866 1 (ον. 14, 97.) ποῖ οηβαεαιμμηοά 
δηὰ ἐχοϊ(οα νυἱῖἢ ρέοις αἀγάοαγ οὗ τοϊπὰ, 88 νεῖ ἴδε Ομ γἰβιίδῃβ 88- 
86: ]εἦ οἡ ἴπ6 ἐδγ οὗ Ῥεηίθοοβῖ, Ὀυὶ ἀγαννη ὉΥ νδῃϊίγ, δηΐ ἴον (ἢδ 
88 Κ6 οἵἉὨ Ὀολϑβίϊηρ; οὗἉ {Πεὶγ 5Κ1}}} ἰῃ ἔογείζῃ Ἰαηρυδρθθ. ὙΥ̓μαὶ ἱπ6Ὺ υἱ- 
ἴθγθα νγεγα ργϑγεγβ, δηὰ ποῖ ἤγιμπβ. ΕῸΓγ ἴπ (Π6 ρϑ8βδρε ἰῃ ηιιεβίίοῃ 
οὔ 1 Οογ. τὸ λαλεῖν γλώσσῃ, ΟΥὙ γλώσσαις, ἰδ τίογα δοςιγϑίοϊγ ἀεβηθά 
ὉΥ 106 νγοτάθ προσεύχεσθαι, ψάλλειν, εὐλογεῖν, ἔων ννΐο ἴῃ {818 
Ρίδος (νεῖ. 11) νὰ ἢανε ἐλάλουν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. ΟΟΙΏΡΑΓΟ 
αἰ80 10,46, (Καυΐη.) 
ΤΉ Ἰηβϑῖ-πγοηιϊοηδα ορίοη ἰ8 ἔδι πῆοσὸ ὈΓΟΌΔΌΪΘ ἢ (Π6 γΓδ- 

οδαΐηρ' ομθ8, δηὰ δέοηι8 ἴ0 σείηοτα βοιθ αἰβίου 68 ὈὉῪ ψνἰοῖ {Π6 
σοι λοι ἢν} Οἱ Παδβὶβ ᾽β δι θαγγαββαα ; Ὀὺῖ ἰξ ἰ8 ᾿ἰΙαυ]6, ἰμουρἢ ἰῃ 8 1688 
ἄσοργεα, ἴο {Ππ6 ϑαπηα οὐ)εοιϊΐοη 88 ἰμαΐ ψῃϊοἢ ἀδϑίγογβ ἴῃε ὅγϑὶ ἀ6- 
(Δ: ]οἀ Ὠγροιπαβῖα, πδυοὶυ, παῖ δ ἰ6 σοηίονί, ἴαγ. βείοπεα, ἀπ θα πι8 
ἴο ἀο νἱ]οίδηεα ἴο 6 δβῆβ86 οὗ (ἢ νν} 016 ρᾶϑϑαρβ, Ὀεὶπρ δ ἢ ἃ8 ΠῸ 

οὴ Οἴδοῦεῦ ιἱπαογβίδηϊηρ; δη σομηρεϊοηϊ ἸελΓηΐης,  ἘῸ πδὰ ΠΟ 
πον]είρε μέ 91 ἰδλ6 Ῥαδδαβφε δείοτο ἠΐμι, ννου]ὰ Ἔετὲνῦ ἢδνε ᾿πουρῃς 

οὗ. ϑιιγεῖὶγ 80 πραρῃ σοθηϊ ἀπά δυρυβῖ ἃ ῥγεραγαίἑοη, 88 ἴπε ῥγθίε - 
Ὠδίι γα] δρρθάγαπος οὐ ἢ ἰοηριιοβ οὗ ἤγε δ τ6 ὥφθησαν» αὐτοῖς 
διαμεριξόμενοι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς, ϑφιρβεδίε ἐἦ6 ἑάεα οὗ ϑοπηεῖ εἶπ; 
τηἰγασμίοια, ἀρὰ ἠὐξ (Πδι {ΠΕΥ ΟἾἾΥ ργαψοὰ Δηα ργεαοπεὰ οἱ ἡ ὠἀπυδμαὶ 
οι οὕ ἰαπφιαβε απὰ βεγυοιγ. ϑυςὴ ἃ τηδρηϊῆςεηϊ ρογέαΐ, 1 86, Γ6- 
4υὖτγεϑ ἃ σογγΓεβῃοηάσηϊ ρα ῆοθ. Βεβίἀθϑ, {πὸ σοηνεγϑίοη οὐ ἴπθ ἴἢγ66 
τπουβαηά 8661 }8 ἴ0 δέρροβο βοιπείἠὶηρ πιϊταοσμίοια δὰ αἴθ γμίδεα. 
80 (παῖ, Δι: εν 4}}, {Π6 οσοιηηοη Πγροί[ιεβἰ8, 85 ἰΐ 18 (ῃ6 τηοϑὲ Ὡδίῳσαὶ, 
δηΐ 5 σοηβτητησθα ὃν (ἢ οι ἰθδῖ δυϊ ποτ 63, 80 ὕροῦ ἴῃ ΨΠοΪς, ἰξ 
ΡΕΥΔρ8 νον 8 ἴΠ6 ἐεαδέ αἰ ΠΟ] 1γ. 1 σογίδ! ΠΥ θᾶνα ποῖ νυ ἱἢ Ὠο- 
«ἰΐηρ; ἀνθ ἴῃ ἴμ6 Οὐεεκ Πυγυὶς Ῥοοίβ παῖ αἵ 4}} οσουηθβ υρ ἴο ἴδε 
ργ Βυγαιΐνα βεηθ6 δβεῖρ δα ἴο {Π| μα! ἃ ὕΓΟ56 Ἔχ ργεβθϑίοι, ἑγέραις 
γλώσσαις, ὈΥ (86 αὐονε ᾿Ιδαγ πο (τητηςξηίαῖο!ϑ. 

4., καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι. Μοβί Γ6- 
δρηΐ (οπμηρδηίδίογβ ὑπ|ῖ6 ἰη ρίν!ης καθὼς ἰδ 56η86 
οὗ »οδέφμαπι, φμοπίαπι, οὐ παῆὶ; ἃ8 ἴῃ “οῖ. 17, 2. 
Άομ. 1, 6. ἀπά οἰβεαννῆοσο. Βιιϊὶ δὲ Β᾽ση: Ποδ 0 15 
οἵ ἀουδί{] Δι Ποτγιγ, δηα {[Π6 ρᾶ588ρ165 οἰϊβα δ οἵ ἃ 
αἀἰῆδγθηῖῦ σοπιροχίοη. Βθϑιθβ, {Π6 Ἰηἰογργοίδιοη 18 
ον] θην δάορίοα ἔοΣ {{|π ριγροβα οὗ Βρρογίηρ (ἢ 6 
Πγροίμαβοβ ὑτοροιμπάθα οἡ [6 [ΌΓΙΏΘΙ ρᾶ888ρ6. ᾿[{ 
Β6ΘΙῺ8 Βδΐδγ, [πογοίογο, (ο γοΐδίη {Π6 σογιοῖ ἸηΓΘΓΡΓΘ- 
ἰΔἰοη ργομὲ, Μ Ὦ1ςἰ), Ἰη4666,, 18 Γεαυϊγαα Ὀγ (6 ψογάβ 
Ρτγϑοθάιϊηρ, (ἰ ἀπ Βθη86. δ6 ἀβϑίρῃρα ἰο {ποῖ νῃϊοῇ 
αὖ 411} ᾿Ινοϊνθβ ἃ ἠοζίοη οὗ 7)ἐυὶηθ αδοὶδίαποο,) δΔηᾶ ὈῪ 
{Π6 ἐδίδον,, τι1η1688 25 ἔογοθ 6 δηίίγεϊν εὐρίαϊποά αἰυαψ. 

ΨΟΙ, ΤΡ. Ε 
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Β651:41685, βοπιοιπῃίησ ΘΧΊγα ον ἀϊπαγυ βθοιη8 1πἀιςδίρα 
ὈΥ ἴπ6 ἰθγπὶ ἀποφθέγγεσθαι. 1ἶον, 485 Ναίοκη. οὔ- 
Βοῦνϑβ, ἴἴ βἰσῃϊῆθβ σγανιῖον οἵ ᾿πὰρηϊβοὰὲ ἰοαμ!, 86|}. 
οἰοαιι!ΐ ἀϊςία ρῥγοϊιηάα, βεμϑῦϑ ρεπα. δὅδο Ηον. ἴ,. 4. 
Οἀάδ Φ. νογ. ὅ. Μοηῖο ἀδασιιγγθηβ νο]αΐ 818, ΠῚ ΌΓΘ5 
46} αν ῃοΐδ5 ΔΙΊ ΘΓΘ ΓΙΡΔ5 ἔδγνοῖ, 1Π]ΠΠ ΘΒ 54116 
ταὶς ρῥγοίιηάο Ριπάδιυυβ οὔἵο.Ό ὅοὸ {68 βανίηρβ οὗ 
{Π6 βανθῆ 86 πθὴ ψογο Το] ] θα ἀποφθέγματα, δηὰ 
810 ἢ Μοῦ {Πο86 οὗ οὐὖἦ [οτὰ ἴῃ Μαίι. ὅ, 6 ἃ 7. 
Οτοίϊυ8, ἴοο, δῃηά ΒοΖα, ἃ58 αἷϑο (ἰδπηϑγαγὶ8 δηΐ 
ΨαίδὈϊι8, ἀρῦθο ἰπδῖ {Π6 ψογα 18 σΟΠΊΙΠΟΗΪΥ τι866 οὗ 
ΡῬτορ οίο, πνίμοιν 1η5ρΡ1|16 4, Δηἀ ρῥτοίοιιηἀἠν βοηΐθη- 
τἰἸου8 ἰδησυδρο, δηἠ ἀηβινοῖβ (0 {(Π6 ΗδοΡ. ΝῺ) ὉΌΡ 
δηά ἢ, 41} οὐ ν]ο ἢ 8 Ὗ “ το υἱΐοτ ῥγορἢαίϊς 
Δ αἰνί πον ᾿ηβρίγοὰ ψογά 8. Δηὰ {Π18 ᾿Ἰπίογργο- 
(Δἰοη 15 σοπῆγπηοα ΡΥ {Π6 δυςῃογιν οἵ (Πγυϑοβίουῃ 
δηά (Πεουπιοηΐ8, ΔΠ ἃ 866 Ππ|8 ἴο ἴᾶνα Ὀ6θη δάορίδἀ 
Ὀγ νοἰβίει, βϑῖποα ἴ18 (Ἰ ϑβίοδὶ Ἔχδιῃρ 868 8}} (θὰ ἰο 
(6 Ππϑἰγαίίοη οὗἁ 11. Το {Π686 τᾶν ὕῦ6 δαάρά {(Π6 
ἔο! ον, εἰϊοά ΡΥ Κυρκθ. Ρ]υίΐαγοῦ ἀθ Ῥυίῃ18 
οἴδσ. Ρ. 406. βρεακίηρ οὗ (Π6 Πεἰρ]ις ρῥγιθϑίβ, ἢ 6 
88 085: πρῶτον μὲν ὥσπερ εἴρηται, τὰ πλεῖστα κἀκεῖναι 
καταλογάδην ἀπεφθέγγοντο. ὃς Ὁ. ἐ608. ἀποφθέγγεσθαι 
λόγια καὶ χρησμωδεῖν τοῖς ἐρωτώσιν. ϑίγαδο [,. 14. 
Ρ. 945. το]αίε8 ἰπαΐ (ῃς Κίηρ οὗἩἨ [6 Εργρίίδῃδ, μαν- 
τικῶς πώς ἀκοφθέγξασθαι. ὅ66. αἰ5ο “οβερῇ. Αηί. 
Ι,.. ».17. (, 8. Ρ. 507. ΡΙΠῸ ἀθ Ζοβοερίο, ρ. ὅ48. 
ΓΟΪαίθβ ἰπαΐ, οὐ ἢἷ8 ἢανίηρ ἱπίογργοίθα ἀγθᾶπὶβ ἴο 
Ῥῃδγδοῖι, (6 Κιίῃρ 88 ἴο ἢϊπ : οὐ γὰρ ἄνευ θεοῦ ταυτ᾽ 
ἀποφθέγγεσθαι μοι δοκεῖς. Το [18 ΘΧΑΠΊΡΙ68 ὟΥ οἰβίβίη 
50} οἱ ἢ8 [Π6 [ὉΠ] ηρ ορβογνδίίοη, Ὡδπλο]γ, {πὲ 88 
τῆς ν»ἸΠ οὗ ἰοηριι68, 80 4150 {πδΐ οὐ ργορῆῇδου νὰβ πο 
80 αν ἴῃ {Πδὶνγ ρον ϑγ {παΐ (Π6Ὺ σοιυ]α ι186 ἐξ 88 οἴθδηῃ 
88 {Π6 Ὺ ΠΕ πε, ἴο ψῇοιη, δηά οὐ νι δὶ Ὀ1151}688, 
(ΠῸΥ οἤἴοβο, θυ ἴῃ σοπίογυ (ο [06 Μ}}} οὗἁἨ (86 
ΑἸ ργ. 

ἘΞ ΤὭδ86 ἅΓ6 οπ εἢγ ἀογινοά ἔγοιῃ ΕἸδηεγ, ἰπουρὶι 6 ἢ88 υηνναυὶϊν 
οἠντἰεὰ {πῸ πιοϑὶ ἱωροιίδηϊ οὗἉ (Ποβ6 1] δἰ Γαϊοηβ, ὨδηοΥ, 981- 
Ὀ]ϊοῖ. ἀς Μγϑβίογ. βθοῖ, 8. ς. 17. ρ. 82. ἐνίοτε τῶν εὐηθικῶν τινὰ ἀν- 
θρώτων» ποιεῖ (ὁ Θεὸς) μετὰ σοφίας λογοῦ ἀιποφθέγγεσθαι. 
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᾿ὅ, ἦσαν δὲ ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ, κατοικοῦντες. ΤἬΉΘ656 ψοΓΩβ 
ὅ:6, ὈΥῚ Βαϑυΐι5 δηὰ Ηοιητι ἢ, γοΐδγγαα ἰο {Π6 }γ6- 
οδαϊπρ οπ65, Ὀπί ὈΥ οΟἰΠΟΓ σοτϊηπηθηίΐδίογβ ἴο τῃη6 )οἐ- 
ἰοιυΐϊπρ᾽ : Δα (18 Κυΐϊηοοὶ δοκηον]θάροβ ἰο ΡῈ {ἢ 6 
ἔγαθγ πηοάα οὗ ἐακίηρ 6π. Εοτγ (ἢ6 Γἡθδβϑοηβ ὙΠ ἢ 
ἢδ 488]55 ἴο {ἢ18 ργϑίδγθησθ 1 τηιϑί σοΐδγ (ῃ6 σθϑάϑγ 
ἴο [18 ποίε ; [ῃ6 {πίηρ θείηρ ἴοο ορνίουβ ἰο πραὰ 
ΔΏΥ ΘΧΡΙ]Ιοαἰοη. ΚΚατοικοῦντες 18, ὈγΥ οἱ ἢ, ΜΙςἢδ6- 
[15, Ἀοβθη. δηά οἰδϑῖβ, δχρίαϊπθά ἄἀισοϊης, απ 
Ποΐ, ἃ5 ἰἴ 15 πιϑ8}}ν τοηάογοά, 50) οι) πη 5, “’ Β'Π66 
[δι (8ϑ8Υ (6 ν}) σψουὰ ΓΘΑΌΪΓΕ παροικοῦντες Δη4 παρε- 
πιδημοῦντες. ΤἬΏΘΥ τοι δγῖς, ἴοο, ἰΠδὲ ΤΔΠΥ ΓΟ ρΙΟΙ 8 
ΡΘΓβοη8 οὔ {π6 ἰοτγοίρη 9678 Πα χοᾶ (ἢ 61 γββϑ θῇς 
δὲ Φογυβαίοπη ἴοὸΓ τῃ6 ρυγροβο οὗ ᾿ανίηρ ψγθδίογ 
[Δς1}11168 ἕο {Π6 ρου ογιηδησα οὗ γέ]! ρίοιβ ἀ{168, δά 
Ὀδθοδυβα {(Π6 δᾶαάνϑηΐ οὗ {ῃ6 Μεββὶα) νᾶ8 [ἢ 6χΧ- 
Ροείοά. 
ΠΟΥ Θχρ]δίη οἱ κατοικοῦντες δ νΟΓ. 9. Ὀγ φεὶ οἶδ 

λαδὶέἑαυΐνιιιδ. Ἐιυΐ {18 566 Π18 Παγβῇ, δηαὰ ἴδογθ ἰ8 
ὯΟ ΓΟᾶΒΟη ἴο βΈΡροβ6 ἴῃ6 βδογθά ΨῚΙΘΓΒ 80 ΥΘΡῪ 
Θχδοῖ 1 [Π6 ι188 οὗὁὨ ἰθγπ|8 ΠΘΆΓ]Ὺ ϑΥηοηγίηοιβ. [ 
ἄρτοθ ψ Κυϊποοὶ 1ῃ πηδι δι η!ηρ ἰἢ6 ΠΟΙ ΠΟ 
Ἰηἰογργοίδιοη. ΕῸΓ ῳ ἢ6 ΟὈδοιν 658) κατοικεῖν 185 ποξ 
ΟΠΪΥ υϑ6Ἁ οἔὗὁὨ 1ἢο586 ψῇῆο ἄνγ6}} ρογηηδηθηίίγ, Ὀὰΐ οὗ 
{Π686 Ψ]|1Ὸ 50)0 1} ΔΏΥ ψἤΘΓΘ, Κα ἐπιδημεῖν ; ἃ5 ἴῃ 
{Π6 δορί. θη. 97, 44. ψ ἤθγο 1 ΔΏΒΨΜΟΓΒ 0 Δ", δηά 
1 1 Κιηῃρβ 17, 98. ἰο Ὑ2 ρΡογ ρῚ ΠΆΓΘ. 

ΤΓΏσ86 ἰὈγοῖρῃ ψε6ν8 δα σοπΊα ἰοὸ «Ψογυβαίθπι 1η 
ΟΥΘΓ ἴο σα]δῦταία (6 Ῥαββϑονθσ, δηα τηδηΥ οὗ (ἢ 6Π], 
Ἅ6 ΤἸΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘ, Πα τοιηδί ηϑά ἰἤδθγα ἤἔοπὶ {6 ἰαϑβέ 
ῬΆΒβΟνΟΊ. 
ΤῊ 56η86 οὗ {Π6 ψῃ οἷα ράββθᾶρα 15 (ἢ. 414 ἄονη 

Όγ Μαικίδηὰα : ““ 10 Παρρβϑηβά {Πΐ {ἤθγ ψ γα δὲ 
(Πι {ἰπ|6 δἱ “6 γ 54] 6 τῇ οειυς ἴτοπὶ αἰ πηοβὲ 411 ρᾶιῖβ οὗ 
[ῃ6 Κπονη ψνοῦ]ά, οα δοσουηΐ οὗ {Π6 [6881 οἵ Ρερηίο- 
οοϑί. Τῆθδθ6 θη ΨΥ ρΊΘΔΕΪ ΒΌΓΡΙ ΒΘ δηὰ δϑίο- 
ηἰδηρά ψἤθη ΠοΥ Ποαγὰ (ἢ6 Αροβί]68 βρβϑακίηρ ἰῇ 
16 Ιαληρσιαροβ οἵ {Π61Γ 56 ν 6 γα] σοι 7168. μέ οὐλογ5 
(ν!Ζ. {π6 ἡδίϊνο5 οὗ πάρα δηὰ «6 γι 5416 1); ποΐ υη- 
(ἀογβίδηάιηρ ἰἢ6 Ἰδηριαραδ ψ ῃ]ο ἢ ἜΓΘ ΒρΡΟΚΘη, 5814 

Ε ὁ 
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(αὶ {πῸν ψ γα ροοι ἱποοηβίἀογα θα ἔθ! Πονν8, ψῆο 
[δὰ ροί ἀσιηκ {πᾶ πιογηϊηρ, Δη4 5ραῖο, Κα ἀσιηκοη 
θη, Ψψῆδί σδηθ ὑρροτηηοβί. Βυΐ Ρεοίοσ, δὲ {Π6 
Πρδα οὗ {Π6 οἴπογ Αροβίϊθβ, δρρ]οα Πἰπιβοὶ πη 8 
Βρθοςοὴ ἴο θοίἢ {Π6 ραγίι68, δηἀ ρτονθϑα ἰο [Π6 παέΐυδδ, 
ἢγβί, {πᾶῦ {ΠῸῪ ψογα πιϊϑίακθη 1π {Πἰπκίηρ (ἢ θῖη 
ἀγμηΐκ: απὰ ἰπθη 6 (οἷα ἰπθηὶ δοέλ, [παι {παῖ νγ»88 
1τη6 {πιηρ ψ ῃϊοἢ δὰ Ὀδθη ἔογοίοϊα Ὁ. {6 ριορἢοέ 
206]; ἄσ. 

ὅ. ἄνδρες ἐυλαβεῖς. Βγ 1ῆ686 ᾶἃτα ποί τηϑδηΐ }γ7Ὸ- 
ϑοίψέξε (88 ΒΟΠ]6 ἤδνθ β:ρροβ64) ; ἰη νἤῃ]οἢ εἰρηιῆ- 
σοῖο ἴΠ6 ψογὰ ἄοθβ ποΐ οὐσσυνγ ἴῃ [6 Νεὲνν 1 68.8- 
ΙηΘηΐ ; Π6Ι ΠΟΥ ἀο068 [Π6 ρᾶγίοἰα καὶ ἀἰϑιηρυ δῇ [ἢ 6 πὶ 
ἤτοι τὴ 6 7965 ροἴοτο-τηρηςὶοηθ. ἘῸΓ αἱ Ασςῖϑβ 8, 2. 
Ὀγ {Π6 εὐλαβεῖς ἀγα ἀδῃοίοα ρεογβοηβ οὗ ᾿η α στ δηᾶ 
Ρἰ ον ; 88 δ:πηθοη ἰη [λικο 9, 26. 

ὅ. ἀπὸ παντὸς ἔθνους, τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. Ηδτο νὸ 
Πδᾶνθ δὴ Ὠγρθγθοῖ]θ, ἔῸΓ “ ἴῃ ἃ ΠΊΔΠΠΕΓ 4], ἔγομλ πηϑην 
ΟΥ Ψνᾶσίοιιϑ Ὡδίϊοηβ οἵ {6 ρίομθ" Ἑ Ὑο] Γ βδυθαιάϑ 

Ὁ ΟΥ̓ (μὲδ μγρογθο ]ο 8] τνᾶν οὗ δρεακίηρ νγὲ ἤανὰ βενθγαὶ ἰῃδίδῃοθϑ 
ἴῃ δου ρίιγο. Τῆι η Ὠουΐ. 1, 48. 9, 1. ννε γεδὰ οἵ οἰέξες ιοαϊϊδὰ ὦ 
ἐο ἦεαυεπ. Απὰ ἴῃ θευΐ. ὦ, 96. οὗἩἨὨ [Ππ6 ἀγολὰ οὗἉὨ πὸ Ψ}6ν7ν8 [ἈΠῈ ηρ; 
ΜΡΟῊ ἐσετῳ παΐϊον ὑπάεν ἰἦδε ἦοία ἤδαυεη. ὅεε α]50 ἀεη. 1], 4. Τυύς. 
ὧ0, 16. αῃὰ ΡΜ. 107, 96. (οάατίαμθ). 80 Ψψοδβερῇ. Δηϊ, 4,7, 9. 
888 (αὶ ΓΑ100}}}118 σαι 6 ἰο ὕγγθηθ ἴο αιεὶϊ δὴ ἰηβιιτεοιίοη οὗ ἴα 
ὅδεννε ἴΠοΓα, ὧν ἡ οἰκουμένῃ πεπλήρωται, 9 ωὐὶοὶ (3 ενν8) ἐ! ωοτϊὰ ὶς 
“κι! ς δηὰ ἴῃ Βε]]. 7υἀ. 2, 16, 4. ἢα πηακοο Κίηρ Αριηρρβδ {Π6 γουηρεν 
ΒΑ ἰ0 ἴα 7εννθ, οὗ γὰρ ἐστὶν ἐπὶ τῆς οἰκουμένης δῆμος, ὁ μὴ μοῖραν 
ὑμετέραν ἔχων, ἐδετε ὶε πο παίΐον ἴῃ ἰἦδε τὐοτίἀ τολεγὰ α ράτὲ οὗ ψοι ὶ 
ποὲ ἰο δε [ουπά. Βυϊῖ ῬΏϊο, ἴῃ ἢ βοσοιπῖ οὗὨ ἴδε ΨεννἼδ) ΘΠ] ΌΆΒΑΥ 
ἴο (αἰ ΐρια, ρα κε8 Κίηρ Αρτίρρα (ἢ δἰδγ βρεαὶς Ἰῆοσα ἰδγρ ΪΥ ΟΝ 
«86 δυδ)εοῖ ἴῃ {6 ἔο]]οννῖπρ, ννογά8 (το). 2. ν. 687. δὰ. ΜΒπΕ) ἐ 
Αὕτη ἐμὴ μὲν ἔστι πατρὶε᾽ μητρόπολις δὲ οὗ μίας χώρας Ἰουδαίας, 
ἀλλὰ καὶ τῶν πλείστων, δι, Ηδὸε αυΐάεπι (501}. Η]ΟΓΟΒΟΪγΏ28) εϑὲ 
Ραίτὶα π16ᾶ ; εϑὶ νϑιὸ τιθίγορο 8 ΠΟ αηΐιι8 τερίοηΐδ διάεδε, δεὰ οἵ 
Του ἀΓ τω, ῥγορίεσ σοϊοηΐδθ ἱπάθ νη} 18 ἴθ ρου θυ} Ομ ΐβδα8 ἰἢ ΓῸ- 
δίοπεϑ βηϊι πα: ἴῃ ΖἘργρίαπι, Ῥηςρηίοθη.- ϑγγίδπν, τυ Ταϊαυδαι, 
ἴσῃ 68π|;) ΄αυδη Οοἰο  ϑγγίδτ νοσδῃΐ; ἴυτ ἴῃ Ἰοηρίιι αἰθδὶῖα8, Ρατ- 
Ρ γ δτι, ΟἹ Ἰοΐδηι, ρίεγαϑηϊα Αδίδὲ ραγίθβ ὑδαὰ δὰ ΒΙ Πγηίΐδη εἰ Ροηιὶ 
δ᾽ Ω}8 ᾿πίοσηοθ. ατσγὶ τηοῦο ἴῃ Ευγομὰ ΤὨαββαϊίατη, Βοοίίδηι, Μδοο- ᾿ 
ἀοπίαι, ΕΠ ο]ΐατ, Αἰτοδ, Αὐροβ, (οτγητθυπι, Ῥεϊεροπηθϑὶ ραγίθϑ 
Ρἰυγίπηδϑ οἱ ρμγεοίρυδβ, Νες ἰδηίαπι Πσοη(ηεη8 ργον ηοΐδα ΡΙΘ με 
βυηὶ οοἸοη ΐ8 υἀδαϊοεῖδ, εοα εἴ ἰπϑυ]αγυτγα οσαἰεθογτί μη, Ευδαρα, Ογρτυρ, 
εἱ (τοῖα, δοθο ἀδ ρῥσγονὶ πο 8 ̓Γγδηθ- ΕὈΡὨγαίθηϑι0ι:8 : ΟΠὨΊη65 Θηΐπὶ 
εἴς, ἐχοεριὰ ρατνὰ ραγτίβ (Βαῦγίοης τεϊϊυΐδβαιια ργείδοϊαγιθ 46 
ΦΔᾷέτο ἐεγϑοὶ δαυάεη) ἃ υἀεεῖβ ἱποοϊαπίυγ, ὅ66 150 υυῆδί ῬΏΪ]Ο καγ5 
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χωρῶν, Ἐχταβίηι!8, Βο6Ζα, δΔηά Ηδριυϊηδηη, ἐθνών. Βιί 
ΨΘ ΠΊΔΥ 51} }} ΒΌΡΡΙΥ ὄντων. Ὑπὸ τὸν οὐρανὸν, οἡ ἐἠδ 
εαγέἠ. Τῃ τῆ6 881η6 Β6η86 ἢᾶνα ψ6 αἰβαυνῆθγα ὑπὸ τὸν 
ἥλιον. δὸ 1ῃ6 ΗφονΡ. ΘΓ ΠΣ ἴῃ Εδςοϊ. 1,9. [Ι͂ῃ 
Πιοάον. ὅ1ς. ὅθ09 ο. Ῥδγβθροὶ!β 15 βϑα! ἃ ἴο θ6 πλουσιω- 
τάτη πόλις τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον. Δηά ἴῃ ΡΪαι. ΤΊ πι. 28 σ. 
ΑἸ Θ6ΠΒ 18 ρσοῃοιπηςθα ἴο δ6 [6 πιοβί θθδυ πι ΟΕ 
τῶν ὑπὸ οὐρανόν. ὅδ66 4]80 Ρ]υί. γος. 45 ο. (Κυϊη.) 
Ὑπ’ ἡλίῳ ΟΥ ὑπὸ τὸν ἥλιον ἃγα οἵἁἉ ἔγεηιθηΐ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ ; 
85 Ρἢ1]. 972 Α. 979 ν. θ82 εΕ. ([.οϑβῃθυ.) 

6. γενομένης δὲ τῆς φωνῆς. Φωνὴ ἢδ8 ὈδΕδη ὈΥ τηοϑί 
Οοιηπηρηίαίοιθ, 45 οΙ, Βοβθηται  ]οῦ, δὰ Ηροίη- 
ΤΙ ἢ 8 σοηϑιδγοα 88 ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΙ5 ψΊ ἢ ἦχοφ αἵ νοῦ. 2., 
1.6. ἃ βουηά ρῥγοάυςοα ὈΥ ἃ σοπηηοίίοη οὗὨ {Π6 αἱγ. 
(ὅεθ {ῃ8 ποῖθ οὔ (δύ ρᾶββᾶρθ.) Βυΐ ἦχος 15 ἴοο 
Τοιηοΐθ, ἢῸΓ ἄοθβ οὔδ 866 ΠΟΥ ἃ ΝΘΓῪ νἱοϊθηΐ ψἱηά, 
ἀἰβδηυβεα {Πγουρἢ 41} ρᾶγίβ οἵ (ῃ6 οἰἴγ, οουὰ σϑιιβ6 
Ψογυδβαϊθιη68 ἴο πιδοῖ τοροίμογ δἵ {μα ἤου86. Ἐ858- 
ἴηι.18, Βοζα, τοί, ὟΝ οἱ, αηα Ηδιιπηδημ, (αἶα φωνὴ 
ἴο ἢανα {6 86η86 οὗ φήμη. δο Οδη. 46, 16. καὶ διε- 
βοήθη ἡ φωνὴ. 96Γ. 4, 16. Φωνὴ ἀναγγέλοντος ἥξει, δΔηά 
ὅθ, 46. Φωνὴ ἀλώσεως. 866 Οαἴακ. ἀ6 διγὶ. Νον. 
Ταβι. Ὁ. 14, Ὁ. 144.); δηὰ φωνῆς ταύτης [Π6Υ ΘχΧρ]αΐη 
ὈΥ φωνῆς περὶ τούτους Βαΐ {ΠφΓα 18 ποί βυϊηοϊοης 
ΤΟΆ8Οη ἴοσ σεοθάϊηρ ἴγοῖῃ ἴΠ6 σοϊηηοη 5]ρη:Ποδίοη 
οἵ φωνὴ, δηά Δ Κίηρ 1 ἴον Φημὴ, 51ης6 10 15 οἴδϑηῃ υδοά 
ἴη ἐλαὲ 5Β6η86, Δηα σοπ)οϊη6α ΜΠ (ἢ 6 νογὺ8 ἔρχεσθαι 
δη4 ἐξέρχεσθαι (Μαίι. 9, 46.), πο ψ!}} χένεσθαι. 
Βεϑβϑι465, [ῃΠ6 ταύτης ρ]ΔΙηΪν 8ῃ6 ν8 (ἢδί Φωνὴ 15 ἴο Β6 
Τοίεγγοα ἰο ψῇῆδέ ᾿πηπ]  ]Δ 16} ργθοραςα, πφπηοΐγ, (6 
Ποῖβ6 ργοδιοδά Ὀγ {Πο86 ψἢο, [1]] οἵ νϑῃδιηθηξ σοι- 
τηοςίοῃ, ἴῃ ἃ Ἰοιιὰ νοῖοθ υἱίογθα ῬγΑυΘΙΒ 1 ἰογείρῃ 
Ἰδησυαρεβ. ΤΉα8, }0ϑὲ Δοσ, Ἰη νοῦ. 14.») φωνὴ 18 υ864 
οὗ ἃ μυπΊδη νοΐοθ6. 

Συνεχύθη ““ 88 σοῃίουηα 4, βἴγτυοῖκ 1 δϑίοηιϑῆ- 
ταθηϊ δὲ 1Π6 Ὡον ΠΥ οὗ τῃ6 {Πηρ. Συγχεῖσθαι, 11Κ6 
(η6 1, αἰ οοπξμπάο, ἀθηοῖθβ ργεαΐ ρογίαγρδίίοη οἵ 

ἴο {6 Βα τὴ 6 ΡΌΓΡΟΒΕ ἴῃ νοΐ. Φ, Ὁ. 594, δηὰ ὑ. 677, εὐϊ1. ΜδηρβοΥ ; δηὰ 
αν δῖ Οὐπερὺϑ 8878 ἴῃ 110. 1, ς, 8. δηὰ |]0. 2, ς, 428, οὗἩ ᾿ἰ6 δδρ. 
7υάαὶςα. (Βρ. Ῥεαγοθ) ἴ δὐά Χεηορμῖι. Εἔρῃ. Ρ». 86. πάντας ἀπέκ- 
τεινε, ὁλίγους δὲ καὶ θῶντας ἔλαβε. 



δ4 ΑΟΤΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙ.Ε9, ΟΗΑΡ. 1]. 

τηϊπά ; 48 1ὴ 1 Μᾶδςς. 4, 27. ὁ Μδβ8ος. 10, 50. ΤΙ 
ΗΘ οἶα Ἔχρ δίη8 συγκέχυται Ὁ συντετάρακται. Οὗ 
{118 Β6Ώ86 ΠΠΔΏΥ ΘΧΑΠΊΡί 68 ἃγὸ ργοάυορα ὈΥ Ν'͵, εἰβίαϊη 
ἃ 1,Οα8ηθσ. Διάλεκτος 15 ἔογ γλώσσα Ιῃ 1, 10. 9, 4. 
(Κυ πη.) 

γ, 8. ἐξίσταντο Ἐ ---- ἐγεννήθημεν. Μοβί (Οὐοιμπηθη- 
ἰδίουῦϑ Βιρροβο {Πᾶΐ [Π6 διιαϊοτβ ψοηάδεγοά ἰδ πη6η, 
Ὀγ παίϊοη Ο411}| 688, ψίμουΐ [6 δαναπίαχοβ οὗ ᾿1{6- 
ταίαγα, ΟΥ ἱπίθγοουγβα ψι ἢ ἰὈγοῖρῃ Ὠδίϊοηβ, βῃου ά 
ΒΡΘΔΚ ἐογοῖὶρῃ ἰδηρυδραβ. (866 δίονγ. Ορ. 8, 174.) 

αὐ (η6 ΟΔ4]1|68Π58, 1 πγυβὲ 06 ορβογνθά, ψογο οὗ ἃ 
ΙΩΪΧΘΑ͂ τᾶςθ, σοπηροϑοα οὗὨ τᾶν ΠΔίΙΟΠΒ ; δῃὰ τς 
ΟΟΙΏΕΓΥ ψγὰ5 ἱπῃδοϊ θα ὉὈγ Εργρίίδη8, Ατὰρ8, Ρῆω- 
ΠΟΙ η8, δηἀ ϑυγίδη8. 6 ρῥγονίηςθ ἢοιυγβηθα ἴῃ 
σοπληθγοο, δηἃ ψὰ8 ἢοΐ ὉΠΡΟΪ ΒΘ 1ἢ ΤΩΔΉΠΘΙΒ. 
(ὅδε τὴ6 ποὶβα οὐ Μαίϊ(. 4, 12. δἀπὰ τῆ6 Ῥχγοΐερ. 10 
92οἢ), Ρ. 84.) ὙὙΒοτγοίογε ἃ ἀποιυίοασο οἵ ζογείρη ἰαη- 
ὅπαρσεδ τοῖὶρε 06 δοαυϊγοα ΡΥ τ[ἢ6 Οὐ] |ᾶη8. Απά 
{18 {Π6γ6 τηῖρσθῦ 4180 "6 ργθδθηΐ δ (ἢ6 ΟἿ ΓΙ β0 18} 
ἈΒΒΘΙΏΡΙγΥ, οἡ (Π6 ἀΔΥ οἵ Ῥεηπίδοοβί, (1118 58η8 δο- 

Ἐ Οη {6 τννογάβ ἐξιστῆναι δηὶ θαυμάξειν ΜΑ]ο ΚΉΔΕ ἢδ8 {86 ἔοϊ- 
Ἰονίπρ; Ἰδαγηθα γοηδγῖδ : 

Ι. ᾿Εξίστημι 18 αξεὰ Ὠοΐἢ 85 8 δοῖϊναε δηᾶ ἃ πδιιῖορ νεγῦ. Ὑπιι 
ἐκστῆσαί τινα τῆς πολέως δἰ ὨϊΉε8 ἐο ἀγίσε ἀπ ὁπ6 οιιέ οὗ ἰουη ; δι 
ἐκστῆναι πολέως, ἐο ἀορατί ἔγοπι ἰοωπ, 8ἃ8 τῆς ὁδοῦ ἐκστῆναι. (868 
Ἡδεγούοί. 1. 8. ς. 77.) ἴῃ τῆ ϑ8π|Ὲ 86 η86 ἐξίστασθαι ἰδ 86 ὈΥ̓͂ Νγιη- 
Ῥηοάον. ἴῃ ϑοῆοί. δὰ ϑορποοὶ. (4. ἴῃ (ο]. 194. 

1. ΤΊιε ορροβίίβ ἴο ἐν ἑαυτῷ εἶναι, ΟΥ ἐντὸς ἑαντοῦ γίνεσθαι, ἴο 
δὲ οοῃροβεὰ απὰ δεααίε, ἰΒ ἐξίστασθαι, οἵ ἐκστῆναι τοῦ νοῦ, δηὰ ἔγε- 
χυδηίγ, ὈΥ οἰ ρθῖ8, ἐξίστασθαι, ἴο "ὲ ᾿εβίάε οπεβϑοϊ. Μογσϑονεοῦ, 
ἐξίστασθαι, ἐκστηκέναι, Δῃηὰ ἐκσῆναι, Μαῖα υϑεα οὗ ῥτγορἢείβ 160 
ρίεπὶβ, ὉΠῸῈΣ ἃ αἰν)α ᾿πδρίγαϊοη, δα ἱγαηβρογίθα Ὀγ 8 βϑογθά ἤμιγοσ. 
Ηδησα πΔῪ ὃ6 ἱΠ]ιι8ἰΓαῖοαὰ 4 ρμᾶ88ρε οὗ 2 (ογ. 5, 18. ἤογε ἐκστῆναι 
δη σωφρονεῖν ἃΓ6 Ορρμοδαὰ ; 88 σωφρονεῖν δηἀ μαίνεσθαι ἴῃ 1 λιείδη. 
566 ΑἸθεγὶ οὐ Μδρΐ, ο. 8. ρ. 177. 
1. 1{ 15 τηοβῖ ἔγεαιθητνγ υϑεα οὗὨ ὡοπάεγ, ὈΥ̓͂ ΗΟ ΔῊΥ ΟἿ6 Ϊ8 

δέγμοῖς, Δη4, 45 1ἴ γγεσγα, ρμιιΐ Ὀθβῖάθ Ὠϊπλβο]έ, [ἢ (Π|8 6686 ἰΐ 15 6- 
Ῥ]ογεὰ ἴῃ ἴθ ργεβθηΐ ραββδρα, ἃ8 880 ἴῃ ἀοίβ 8, 18. 19,41. Μαῖίί. 
12,235. γὲ ανϑ ἴῃ δοιϊνε ἐκστῆσαι, ἰο αϑέοπὶδι, ἰὼ Τὸ Φ4, 24. 
Αεἴβ 8,9. ΤῊ βἴαϊα οὗ ἃ τηϊπα ἰγδηβρογίθα 8 ἴῺ ϑογίρίιγα οχ- 
ΡΓΘββθα Ὀγ ἔκστασις. 

Θαυμάξειν ΡὈΓΟΡΕΓΙΥ 5] 168 δρεοέατε οἰ αἀπιϊγαἰΐοπο, ἴτοτη θαῦμα 
ρταείϊχία, α δβίοω. Θαῦμα ςοπη68 ἔτοιῃ {1.6 ρεγζοςί, θέθαυμαι, οἵ {πε 
ο]ά ἔοτπι θαύω, ννὨϊο ἢ ννὰ8 ἀδγίνοα το θάω. (Ν᾽ Δ)οΚηδογ.) 
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αυδιηίοα ψΠ ἐογοῖση ἰδηριιαρθθ, δηὰ {ψ{6νν5]ἰνίηρ. 
οὔ οἵ Ῥαϊεβίίπθ. Ηον ἰπθη, 1 Δ 6 βκϑά, 
σου ]ὰ 11 βοὴ ψοπάργίι! ἔο 1Π6 Ψ6νν}8, 4856} Ὁ] σ᾽ ἴο- 
βοιλοτ, πὲ {ῃ6 (Δ Π|88 8 γα βρϑδκίηρ' ἴῃ ἔογθίρῃ 
δηρυᾶροβ ὅγην αἰά ἰἃ ποῖ οσσυγ ἴο {ἤθη {Π|8ῖ. 
Διηοηρ {Π6 ὨυπιῦοΓ οὗ βρθάκογβ {Πθ6γ πη ρἢς θ6 96 νν}8 
᾿Ἰνίηρ οι οἵ Ῥαϊοβίίηθ, ψῆο τρις πᾶν Ἰοαγηθα, 
[ογείση ἰδηρσιιαροϑῦὺ Νον {πδ σδιι86 οὗὨ {18 ψοη ΟΣ 
κΚ6 88 ἰμ1π|861} ρ] ΔΙ ην ἀδοίαγοα, βίησα ἢ6 ἰηΐτο- 
ἀμισ68 {μ6 γοἰρίοιδ 76 }}8 ἃ8 ἴΠιι8 βρθακίῃρ : ἀκούομεν. 
λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα 
τοῦ Θεοῦ. 1656 ψοῃήπογοή, {πογοίογο, {πδ΄ {πΠ6 Οδ- 

. δηβ γα οοἰουγαίηρ (Π6 μια 1865 οἵ Οοά ἰη ἔο-. 
τοῖρῃ ἰδηριδρθβ. (Κυιη.) Βυΐ 866 {Ππ6 ποῖ βιργα 
νοῦ. 4. υ!ηοοὶ ἄργθοβ νη ΕἸΘΠΠογη δηἃ δοῦλα 
σοπηπιρηίδίογβ τηθηςΠοπθα ὃ. ο΄ τη τεραγάϊηρ Γα- 
λιλαῖοι ἤοΓα 858 {06 Ὠδη16 οἵ 8 δεοΐ γαῖ ποῦ {Π8η οὗ ἃ 
σομπέγψ. “«“ΤΊα [Ὁ] οννογβ οὗ ΟΠ γιϑὶ (δᾶγ8 6), θ6- 
ἴογθ {ἢ} ψϑγα Τα] 6 (γι βιίδηβ, θοσθ (Π6 δια οὗ 
(δ Π|ςραη8, θδθοδιιβα {Π6 δυῖῃοῦ οὐ ἰῆ6 86εΐ δηὰ ἢ 8 
ἤγχϑι Ὁ] οὐνοῦβ ἀδτῖνοα {Π6ὶγ οὐ σίη ἴσγομι [ἢ ἠϊδίγιοί. 
ρα ΒοΙαπά᾽ 5 Ρα]οβϑί. 184. Μαῖιί. 26, 60 ἃ 71. 2Ζοἢ. 7, 
ὅο. Αςοἰ8 11, Φ6. Βιιΐ 1 τηᾶὺ ΡῈ ἀοιθίρα νἱ] οί ποῦ 
{πΠ6 ῃᾶπι6 Βαή, δ 80 Θδ ΪΥ ἃ ρϑι]οα, ὄνοῦ θθθη ρίνθη 
(ἢ 6πὶ : δὲ ἰοδδὶ οὗἁ {Π|8 6 πηΔΥῪ 050 ΓΘΑΌΪΓΘ Β01Ὼ6 
Ρτοοί. 

9-11. Πάρθοι--Αραβες. 'ο βῆενν (Πα {Π6 ἔΟγεϊρῃ 
2ἐνν8 ποαγιὶ (πΠ6 ΟΠ γι ϑιδη5 βρθακίηῃρ 1η {Π6 ἰδηραδρα 
οὔ {πεὶγ σουηίτγίθθ, [κ6 γοοΚΟΙΒ ἘΡ [ἢ 686 σοι η Γ168 
7 ομι ἐο Ἐαεέ, (1.6. Ῥατίμα ἀπά Μαεαϊἃ,) ἐο ἐπο "βεοί, 
(ἰ. 6. Πυθία δὰ Ουγθῃθ); ἔγοια (ἢ Δίογέλ, (1. 6. 
Οδρρδάοςείᾳ δηὰ Ῥοπίυβ8, ζς.)}, ἴο {16 ϑοιμέ, (1. 6. 
Ἐργρί,) ἱπ ψῃῖοῖ τπ6 926 ν8 {πὴ ἀνε]ῖ, δηά ἔγοιι 
Ψ ΘΠΟΘ ΒΟ] ΟΌΓΠΟΓΒ τρί, δ (Π6 {Ἰπ|6 οὗ (ἢ6 ἔδαϑβί, 
μὲ εχρϑοϊθά ἴο αὐγίνθβ. ΤῊ15 σδίαϊοριιθ, ΠΟ ΕΥΘΊ, 
ΟΥ̓ ᾿ἰϑί, 185 ταίῃδι αἀ ογπαέμηι, ὈΥ ΨΥ οἵ οὐηδιηθηΐ, 
δΔηά 185 ποῖ ἴο Ὀ6 ἴοο Πγ116}} ΡΓΘΒΒΘα ; ΠΟΙ͂ ΠΘρα ψθ 
τηαϊηἰδίη (μδὲ {π6 γα 6 γ διι !ΐογβ ρσοϑθηΐ πὶ οαεῆ. 
απά ευεγν οὗ {{᾿ὸὼ ἀρονα-παπηθα σοιιηίγίε8, δηα {πὰ 
{86 ΟἸγιϑίϊδηβ Βροα ἴῃ 80 πιαπῳ αἰδιθης ἰδορσιαραβ, 
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ΒΠ 06 1ἴῇ ΙΏΔΥ οὗ {Π6 ἄῦονθ παηῃηθα ργονίησθβ [ἢ 6 
᾿881η6 ἰπρίδρο νν88 ἴη 086 ; 8ἃ8 ἴῃ Ρἢγγρία, [6 αηι- 
»ἡνίϊαπ, 1. 6. τὴ6 ατθοῖκ τοηριθ; ἴῃ Ψψυάθα δηῃά 
Μεβοροίδηηϊα, [ῃ6 δυγοολαίάθο; ἴῃ Ῥατγί α, Μεαϊδ, 
8π4 ΕἸ νη 158, [η6 βογϑίαπ. (Κυ]η.) 

Τὸ [18 1τογργαίδιιοη, ον ανοσ, 1 σδημοῖ δοςδάθ, 
51:Π66 1ξ ΒΡ }Ὀ0Οο568. βμοἢ ἃ ρογίοςϊ Κπον]θάρε οὗ {πο86 
σΟΙΏΓΓΙ68 ἃ8 6 ἀο ποῖ, 1η ΓΟ ΠΥ, ρΡΟΒ8685 ; Δ Β661}8, 
(Πογοίογθ, δὴ υηνδγγδηῖα!α οΓγ. Βαβι θβ, {}}18 
ρΡϑιηρ ἄονη οὗ [ἢ6 86η86 15 αν] ΔΘ} ἀοηθ ἰο δες 
α ῬΆΡΡοδΟ; Ὠδιῖηθὶυ, ἴο σουηίοηδῆςσθ πα βυρροτί {Π6 
Πυροῖῃ 6818 Ὀγτουρῇςϊ ἰογινναγά δί νογ. 4. Απὰ δάιμηϊί- 
ἔπρ (δὲ {Π6 β8ᾶπη6 ἰδηριιασα νγὰ8 1 1.86 ἴῃ τπηδῆγ οὗ 
[086 ρῬΓοΟνΊΏσ 68, 6 τῆν Ὀ6 δἰἰονθα ἰο βιρροβα {παῖ 
10 νου] νᾶγῪ σΟὨΒΙ ἀΘΓΔΌΪΥ δοοογάϊηρ ἴο [Π6 ἀϊδγοπί 
ἀἸΔ]οοί8, οὐ ἢ ϊοἢ τΠ6 γα ψου]ά, ργοῦδυϊν, θ6 βανογαὶ. 

᾿ ἸΝοἰβίοίη οὔϑεγνοβ (δι 48 [6 ῬΆββονοσ ννγ8ἃ8 σ6]6- 
Ὀγαίθα θαῦὶν ἴῃ (ἢ6 ϑδργίηρ, ἔῃθσθ Ψ88 οί βυ ἘΠ οϊθηΐ 
ΠΠῚ6 [ὉΓ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ἴο σοπ!θ ἔγοπι ἃ ρσγοδί ἀϊβίδης ; 
δηά {Πδ΄ {π6 δαϑί οἵ Ῥρηίδθοοβί, ἰο ψῃϊοἢ οί 765 
δΔηά το] ρίοιιβ ρογβοῃβ οἵ δὶ] παίίοηῃβ γϑβογίθα, ν)8 [Ἀγ 
ΤΏΟΙΘ σοηνοηΐϊθηί. δ (ἤθη ο65 ΡΏΠΟ ἀ6 Μομδγςοῇ. 
ῷ, Ρ.- ΦΩΒ, 14. καὶ τοῦδε σαφεστάτη πίστις ἐστι τὰ 
γενόμενα. Μύριοι γὰρ ἀπὸ μυρίων ὅσων πόλεων, οἱ μὲν 
διὰ γῆς, οἱ δὲ διὰ θαλάττης ἐξ ἀνατολῆς, καὶ δύσεως, καὶ 
ἄρκτου, καὶ μεσημβρίας, καθ᾽ ἑορτὴν εἷς τὸ ἱερὸν καταί- 
βουσιν, οἷα τινὰ κοινὸν ἱππόδρομον, καὶ καταγωγὴν ἀσφαλῆ 
πολυπράγμονος καὶ ταραχωδεστάτου βιοῦ. 

9. Πάρθοι, 1. 6. 96 ν8 ὈΟΓΏ δηα γϑβιθηΐ ἴῃ Ῥαγίΐδ. 
ΟΥ̓ΊΠ686 Ψυϑάη 5808, [.. 41. Ῥγοεηι. Ραγίηὶ, δογίδα- 
ΤΠ 6ΧῸ]68 [πδγὰηΐ. Ηος ο(ίδιηῃ ἰρβοίπιιη νόσᾶρι]ο 
ΤΑΔὨ δ ϑίδίιΓ; ἢδπὶ δου ῃ!οο βογπιοηθ Ραγίῃὶ (6 ΧῸ 65) 
ἀἰϊουπίαγ, ὅ66 (6}||ὰγ. ὕϑθορ. 8, 18. ᾿Ελαμῖται, ἸηΠ8- 

5. ΟΥ̓ ΤὨΪ6 ναταἰίοη, δοοογάϊηρ ἰο (ἢ ἀϊδδγεηι ἀϊδ]οοί9, (ἢ6 1(8] δὴ 
Ἰδησυδρα θογὰβ ἃ ποίβὈ]α ἰῃδίδησθ. ΟΥὨ (ἢ πηοϑβί γετηδγκδῦϊα νϑιγίηρ; 
οὗ ἐϊ5 ἀϊαϊοοῖα τῆδῪ Ὀ6 γεοκοηθὰ ἴποβε οὐ Υϑηΐος, Εγὶ}, Μδηΐυμ, Θ6- 
Ὧρα, ΝΑρῖεθ8, Ραάυα, ἰδίτα, δῃὰ ΒεγρΆμι, ἃ βρεοΐϊμηθη οὗ ννιίϊεἢ) 18 
δ᾽νδη ἴῃ ἃ {γδηβαιθα ἔγαρηγθηὶ οὗ ἃ οσοἸοδγαίοα [(8]}18 0 δυῖδογ, μιὃ- 
ἤθηεά Ὀγ ἴῃ ΟΠονα]ῖοεν ϑαϊνίαι!, δηὰά Ἰηδογίεα ἴῃ (ἢ6 ἰηϊτοάυσίΐοη ἴο 
Μοιμίυςοί 5 νον δε} “ [τα] απ Εχίγδοιβ,᾽" 
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Ὀιιδηΐβ οὗ ΕἸγπιαἰ5, ἃ ργονίηςθ οἡ ἢ6 Ῥεγβίδη ρι!]ρῆ, 
δῃᾶ ψΒΊοῖ ἰογπιθὰ ραγὶ οἵ Ρεγβῖα. Ηδηςθ 1ἴ 15 ρυΐ 
ον ιμιδῖ σουπέγυ ; 88 ἰῇ ἴ8. 21, 4. ψἤθγα {Π6᾽ δορί. 
Νογβίοη ἢ88 ἐπ᾿ ἐμοὶ οἱ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ πρεσβεῖς τῶν 
Περσών ἐπ᾽ ἐμὲ ἔρχονται. ὅ0 4Ἃ|3801 Μεοο. 6, 1. 208. 
᾿ρῆν 1,6, 4. Οη Μεσοποτάμια 866. (Ι6||Ὧ΄ δηὰ δ΄}ἢ]. 

Χ. ΕΥ͂Σ 

9. ᾿Ιουδαίαν. ΤΠ ψογὰ ἢ85, ΌΥ 8οη16 δησίθηΐξ δπὰ 
τηοάθσγῃ ἱπίθγργείογε, θθθὴ ἐπουρῇς βρυτγίοιιβ, θθσαυ86 
(ΠΟΥ ἀϊα ποῖ 866 λοι Τλικα σομ]ά γτθοκοη {π6 οὔειῦς 
ΔΠΊΟηρΡ ἰογείρη παίίοῃβ. Ηδθησοα Τογίυ ἕδη δηά. 
Αὐυρυϑύϊη τοδα -Ατιηθηΐα, δη ὙΤΠϑορἤγϊδςς ουἱἑβ 
Ἰουδαίαν. ϑδοδιηϊά, σοπ]δοίαγο8 ᾿Ινδίαν, ΒΑΓ Ἰοδου- 
μαίαν, Ματκίδηα δῃηὰ Βεγδηί Λυδίαν, Δηά Ἡριηβίοι- 
ἢυϑίυ5 (ἢ {Π6 Δρργορϑίιοη οἵ να] κηδογ) Βιθυνίαν. 

᾿ Μοὶ (ὐοπηπηρηΐδῖοῦβ πάνθ, ἤόνανοσ, (πιογα σὶρ ῃ1.,) 
)υάροα (πὲ (ἢῃ6 σομημηοη τγοδαϊηρ, 88 Ὀδίηρ Β0ρ- 
Ρογίθα ὈῪ 16 δυϊδμογιυ οἵ 41} {6 Μϑδ. δηὰ γει- 
ΒΙΟΏΒ 18 ἴο δ6 γοἰδϊπθα, ἂπὰ ἴᾶνθ σγοιῃδγκοα (ἢδί 
ψυάδοα ταῖρσῃς ργόροεν 6 πηθη!οηθά, βίησα (Π6 Οδ- 
δὴ ἀϊαϊοοί 88 βοιηονῃδί ἀἰἔδγθηΐ ἔγοπὶ πὲ οὗ 
Ψογυβαίθ δηά (Π6 γοϑί οὗ {468 ; δηά {ἰδ (ἢ6 ψογά 
διάλεκτος Ὠοΐ ΟἿΪΥ 5 ρηῖῆε8 ἰδηριαρο, θυ 4180 ἀϊαίοοΐ, 
1.6. ἃ ΟΙβδγθηξ βρ66168 οὗ {Π6 8381η6 ἰδηριᾳαρο. Ἐὸγ 
ΤΚα, τ ΠΟ, δἱ νοῦ. ὅ., Πα τη846 πηδητίοη ΟΪΥ οὗ {Π6 
ἰογοίρῃ Ψ6}»8, τηϑδδηΐ 50 ἴο 5 ρῃΣΥ ἰδὲ (ἢ6 ΨΦ6Γιιβα- 
Ἰεπηϊῖ68 ἴοο, 8ηα 6.8  ῆο (488 6 ἔνα Ὀαοίογο οὉ- 
86 Γν6 4) ΨΘΓΘ νΟΓῪ ἄνϑῦβα ἴο σου 1 ΔΕ ]Πρ᾽ ΓΘ  ΡΊΟΙ8 
1ηβίσυ οἴ οη, ογ οἤογιηρ γα] ΡΟ 8 μυνϑ ὁ 1 Δ ΟἾΠΟΓ 
Ἰδλησιιασα πη (6 οἷά Ηρσρτονν οὐ δυτο- ἢ] άθο, 
Δα ποαγὰ ἰἢθ ΟΠ γι βϑι88 ργαγίηρ 1. ἔογοϊρῃ ἰδη- 
συᾶροβ. (Κυϊη.) Οη {Π6 οἴΘΓ Ὠδιὴ68 566 Ῥῇ εἰβίθιη, 
(6]]γῖ5, δυὰ δ ] θυ 86 Γ, 88 αἷϑο Ἠογηθ᾽ 8 [ηΐγο- 
ἀαποίϊοῃ. 

10, 11. οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, 1. 6. “268 ΨΠ0Ὸ 
Παὰ 58οιἰ6ἀ δΔηὰ δα {ποεῖν ἀν Πρ δῇ Βοιηθ." 80 
Αντιοχεῖς ΟΟΟΌ8 ἴῃ Φοβερῇ. (Ὁ. Αρ. 9, 11. Αἴἶεογ 
ἐπιδημοῦντες βϑυθαυδ ὧδε, 1. 6. δί “ΘΓ 88] 6πι|. ((οτη- 
ῬΑΓΘ 17, 21.) ΤἼοβ6 ἃγο 8814 ἐπιδημεῖν, ψἢ)οΟ 80) υΓη 
δηά ἤχ {Π6Ὶ. ἰΘΙΏΡΟΓΔΙῪ γοδιάθησα δί 801η6 ρῥΐδεβ 
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ἀπἔδγθης σοῦ [Π6]Γ ῬΓΟΡΟΓ σΟῸΠΙΓΥ δηὰ ᾿Ποη6. 80 
Πιοάον. δ᾽ΆΆ.. 58 α. (εἰ Ὁγ Μυμηι}) οἱ παρεπιδημοῦντες 
τῶν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας. (Κυϊ.) Απιοηρ {6 την 
ΘΧΔΙΏΡΙ68 ργοάυςεα Ὀγ  εἰβίδιη, {π6 ο] ον ηρ ἃγὸ 
1Π6 πχοϑῖ Δρροβίίθ. Ρ]οίίη. ἔπη. 6, 8, 1. ὥσπερ ἄν 
ἐίτις βουλόμενος τοὺς πολίτας συνάξαι πόλεως τινος, οἷον 
κατὰ τιμήσεις ἢ τέχνας, τοὺς ἐπιδημοῦντας ξένους παρα- 
λίποι χωρὶς. Αἰδοηδοι8 8, Ρ. 861 Ε. οἱ Ρώμην κατοι- 
κοῦντες, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες τῇ πόλει, ὃς 4. Ρ. 188 Ε. τοὺς 
ἐπιδημήσαντας τών ξένων. διΠΊρ]1ο. ἰη ΕρΙοίοῖ. Ρ. 9210. 
ἐστι δὲ τις σχέσις καὶ πρὸς τοὺς ξένους ἐπιδημοῦντας ἡμῖν. 
Χοηορῇ. Ηδ]]. ὦ. οἱ ἐπιδημοῦντες ἐν Λακεδαίμονι ξεῖνοι. 
[Γλιοίδη Υ. Η. ᾧ, 406. τοὺς ἐπιδημοῦντας ξένους. , 

10. Λιβύης τῆς κατὰ κυρήνην. δὃο Π)1ο. (458. 574, 88. 
7Ο4, 82. τὴν Λιβύην τὴν περὶ κυρηνήν. «056 0ῇ. 7ώφ, 
20, 20. ἡ πρὸς κυρηνήν Λιβυή. Μαϊελι5 ἃρ. (οτρ. Η. 
ΒΖ. 80 8. ἐν τῇ κατ᾽ Ηπείρῳ. 

10. ᾿Ιουδαῖο, καὶ προσήλυτοι, 1. 6. ὈοΟΐΠ {Ψ6νν8 δογπ 
Δηἃ ρῥγοβείγίθ, ἴἤοβα ψῇῆο δὰ Ὀδθη πισάβθ 50; οἱ ἐξ 
ἐθνῶν προσεληλυθότες τῴ Θεώῴ, 48 διι!ἀΔ8 ΘΟΧΡίΔΙΏ8. 
ϑοπιο γοίδι {π686 ψογάϑ ἰο {6 οηιαπς Ὀθέογα τηρθῃ- 
ἐἰοηφα ; οἴ ῦβ, ΙΏΟΓΘ ῬΓΟΡΟΓΙΥ, ἴο 411 [ῃ6 πδίοῃβ οὗ 
ψΠ]οἢ ππθηπ!οὴ ψ88 τηδάθ 1 ἰἢ8 ργθοθάϊηρ ; πᾶν, 
δνθη {π6 (γοίθβ δηά Ασδθ8 151 αἰϊζογνναγάβ ἠδιηθά. 
(Κυϊη.) 

11. τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. 6 πιυϑὲ Παγα βυρθαιά 
πράγματα οἵ ἔργα, ψ]οἢ 5ἰρη!γ, [8ΐ, ἀφ 648. ψουτῃν 
οΥὗἮὈ δἀιπηϊγαίίοη; ἐαἶγ, ταρν Ὀοποῆϊθ. (ὅ66. τῃ6 
ποία οἡ [μ|κ6 1, 490.) ὙΤΏΘΥ σοἰοθταίθα {Π6 ῥγαΐῖβ68 
οὗ Θοά οἰέμογ ἴῃ τ 6 ἤβαϊπι 804} }Υ γθοϊ θα οἡ {ἢ 088 
ἄδγ8, οὐ ἴῃ {Ποῦ οὐ ΜΟΓΒ, δηα ἴῃ ὈΓΔΥΘΓΒ; ἀ6- 
οἰαγίηρ (η6 Βεοποῆϊβ θεβϑίονϑα Ὀγ οὐ {Πτουρἢ {6518 
ΟὨτγιβῖ. 

12, 18. ἐξίσταντο δὲ καὶ διηπόρουν. Τῇ ψογά δια- 
πορεῖν (Ὦ]ΟΝ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ΠΟ οἴδοι βδογθα ντίζογ μυΐ 
δι. [Κ6) 15 ἃ δοῃιηθν ἢ δί δ ΓΟ ΠΡῸΣ ἴθγπὶ {ἢ Δη ἀπορεῖν, 
Δα ἀδηοίο5 ““ Κπονίηρ ποί ψ]αΐ ἴο ἀο, ψ|δ. σοιΓ86 
ἴο ἴΔΚ6," δηά 18 ριϑῃθιυ! Υ ΘΧργοβϑῖνο οὗ ἢιϑϑιίαίίοη, 
ἀουῦί, Δα τσοὶ ΠΥ ; 85 ἴῃ [λ|Κα 0, 7. καὶ διηπό- 
ρει, Δη4 Αοἰβ 10, 17. διηπόρουν περὶ αὐτὼν, ἀπά 10, 
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17. ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει τι ἂν εἴη ὅραμα. ὅδὸ 4130 ἴῃ 
[6 τη 416 νοῖςο, Γ|Κ6 24, 4. Απά 80 Ώδῃ. Φ, ϑ. 
(ϑγιμθη.) καὶ διηπόρει τὸ πνεῦμα. 10 18 80ΠΊΘΕ1Π|68 
864 Ὀγ (Π6 Ἰαΐοῦ σοῖς ψγίίοσβ, θοῇ 1 τἢ6 δοῖίνα 
δῃηά τ!ἀἀα6 νοῖςο: Τι ὧν θέλει τοῦτο εἶναι: ““νἢδὲ 
118 βῃοι ἃ πιϑδη δ᾽ ψῇῆδί {18 ρογίθπαθά, ἰο ψῇηδί 
δνοηΐ 1 νουϊά ἰοδ. Θέλειν )ῃᾷα βούλεσθαι, ἴἴ τηυϑὲ 
06 οὐρϑογνϑά, ἃγὸ ποῖ ὑῃ ΓΘ ΘΏΤΥ υ864, Κα μέλλειν, 
ἴο ἀδῃοίθ πο πιοσὸ {8η οὖν δἠαΐξέ, ευἱἐἐ, δὀομία, δηὰ 
εὐομίά. Οὗ (ἢ18 βΒοπ!α Θχδπιρίθϑ ἃγθ δα ἀμυσαδα ἔγου) 
ῬΏΠΟ Ὀγ 1οαβηθι, δῃὰ ἴγομι οὐμθῦ δας ΠοΓ8 ὈΥ Ρα]αἰγοί. 
ΤΠ, ΟΘΒΏΘΣ γοΐογϑ ἰο δ ιβκ Αηϊπδά. 4, θ0θ4. Υ εἰβίοίη, 
ἴοο, ργοάμοθϑ 8οη16 δχϑιηρ 68: 8ἃ8 Δηδογ. 44, 6. τι 
θέλει ὄναρ τόδ᾽ εἶναι; Ἡδτοαοί. 1, 78. τὶ θέλοι σημαίνειν 
Τὸ τέρας. Οη νοοῖ. 18. Υειβίθίῃ γϑίδεγβ ἰο 2 Ραχαϑὶ. 
80, 10. 86, 26. ΨΦυάσ. 10. 

18. ἕτεροι δὲ χλευάξοντες:. [ΚΌΪΠΟΘΙ ΓαΠΊ ΓΚ8 {Πδὲ 
χλευάϑειν ἢΔ8 {Π6 86η86 οὗ γελᾷν, δηά Μιυηίῃ δηά 
[οοϑπογ να ρίνθηῃ ΘΧΔΠΊΡ 68 οἱὗὨ [818 ΙἀἸοη, ψῃϊοῆ 
15 ΤροοψζηϊΖοα Ὀγ Ησϑυοδιι8. Βιυΐ ᾿{ 5ιρηιϊῆθϑ, ἴῃ ἃ 
ζθηοιαὶ ψᾶγ, ο το Κ, 2166 Γ, ἔπγῃ Ἰη10 ἀθιἸδίοη. [{8 
ῬΓΟΡΘΓ βίρῃιβοδίίοῃ 18, ἔο ἐμγη ρ ἐδ ἐΐρ; (88 5. 29, 
ἡ. ““1ῇδγ β8δοοΐ ουλ {Π6 ἰ1ρ, {Π6Ὺ βῆδκε (ἢ6 ᾿ρδὰ ;ἢ 
τοῦ χέλυς ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙ5 ΜΠ χεῖλος {6 ΠΡ; ἃ8 τν 88 
Ιοῃρ ἃρο βθθὴ ὈΥ {86 δυΐδον οὗ ἰῃῆ6 Είγιῃ. Μασ. 
5866. 8ἃ ἰϑαγηθα δηῃοίδίοῃ οὗ νδῃάθιη!ηάθη οἡ ἰἢ6 
ἀϊβεγοηΐ βογίβ οὗ ἀθγίβίοῃ δηα τηόσκογυ, ψῃθίμοσ ὈγῪ 
νογὰ8. ογ ὈΥ ραβίαγοβ ἰπβογίθα [ἴῃ (ῃ6 ΟΥ̓ ΟῚ 5ΔΟΓῚ, 
1η Ϊοσ. 

Εον χλευάξοντες (ΤΥ 68040}} [88 τοςσεϊνοά Ἰηΐο ἐπα 
ἰοχί διαχλευάφοντες (ἴτοπ] βϑοη6 Μ55. δηά ΕΠ ΘΓ, 88 
4580 (Π6 ϑυγίδε γδιβίοη); δηα Κιυϊπορὶ ἄρρύονεβ οἵ 
{π18, ορβεγνίηρ {πᾶ σοιῃροι! 48 ἃγο, ὈΥ ἰἢ6 δογθ68, 
οἴδη σῃδηροα ᾿πΐο βἰιηρ]68. τὰ; Ὀαΐ ΒοΙ ΘΕ] Πη68 
δἰπιρίος ατθ, ὈῪ δογιθθβ8 οὗ βρῆς 4] ̓θαγηϊηρ, ψῃο 
ἤᾶνα ἰδίῃ Ὁροὴ {ποηηβοῖνθϑ ἴο σογγθοῖ, οἤδηροά [ηΐο 
οοπιρομηῃάς. Διαχλευάβοντες 8, 1 ργδηῖΐ, ἃ βοιηαναΐ 
ΤΆΟΓΘ ἰοτοιῦ]6 ἀπα οἰοραηῦ ΘΧΡργβϑίοη ; γαῖ {{|6 51π|- 
ΡΪ6 οσουγβ ποῖ ΟΠΪΥ ἔυγίμον οἡ, 1η 17, 2., θυΐϊ νϑγγ 
[γϑαιυθη!ν ἴῃ {π6 δαρίπαριηΐϊ ; Ψ]Θγθαβ διαχλευάξειν 
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ΟΟΟΌΓ85 ΠΘΙ ΠΟΥ ἴη (ῃΠ6 Νὸν Ταβίαπιθηξς ποὺ {Π6 δορ- 
{υπᾶρίηί. Βεβίἀθβ, [ΠῸ διὰ ΔΥ ἢᾶνα δγίβθη ἔγοπ) δὲ, 
ΡΓοοθαϊηρ, δηα {{Π|6 [οβ(ποὴν οὗ {Π6 ΕΔΙΠ ΓΒ [188,1 
ΒΌΘΝ ἃ σᾶ86, Ριιζ 4 5]|σ. ψνεῖρῃϊ; δηά {πᾶΐ οὗ δ 
Κογϑίοπ νευῪ μη θῆηϊ6. Οη {686 δΔοσουηίθ 1 ψουϊὰ 
ταϑίοσα (6 οἰα γϑδάϊηρ. 

Γλεύκους μεμεστωμένοι. ΒΥ γλεῦκος 6 ἃΓ6 (ο ὑῃ- 
ἀαγβίδηα, ποῖ ποῦ ΨΊη6, 1. 6. πεὶῦ πιαάδ “πο ((ῸΓ 
8.6 ἢ (Π6Γ σου]α ἢοΐ αν θδθθὴ δἱ [ῃη6 Ῥαεπιθοοβί), 
μαΐί, 88 (᾿ευπηθη 8 δηα οἴἤογβ Ὄχρίδιη, ϑιυδθέ εὐἷπο, 
γὨοἢ 185 (48 {Π6 ἀῦονα σοιῃηπηθηϊδίοῦ ΟὔΒ6Γν 68) νΘΓῪ 
1ηἰοχ δ ηρ, ὅο0 16 δορί. ἴῃ 24οῦ. 82, 190. ὥσπερ 
ἀσκὸς γλεύκους (7) ϑέων. 1 Δρρθοᾶγβ ἔτοῃῃη Ρ]υΐ. 2, 
9028. δηᾶ (οι π,6114 12, 29. (Πδὲ Βοῃηθ βογίβ οὐ ψὶηθ, ἢ 
Κορέ ἴῃ ἃ 600] βἰζυδίίοη, γοϊαϊ θα {Π6ὲΓ ργτῖνα ϑνθοῖ- 
Π688 ἃ ἰοηρ {{Ππ|6, δυςὶ, νῷ ἤηά ΠῸΠπι ΡΙίηγ, ψ88 
σ8||6α ἀειγλεῦκος. 76 ψνοτγὰ 15 αἷβο εἰζθὰ Ὁγ ΕἸΒΠΘΥ 
δηᾶ ΝΥ εἰδίοϊη ἔγοπη Πιοβοοῦ. 1, 105. 9, 80., 1ο!δη 
ῬΠΠοΡρ. 89., ἀπά ῬΡοΐγαη. 868. ὅο Αἰπδηθι8 176 Ὁ. 
(εαἰεὰ Ὀγ αῃάοθι!  η46γ) ἠύλει γλεύκους μεμεθυμένα 
παίγνια Μουσέων ὅε6 ΗδγπιογΒ ΟΡ5. ἴῃ ἰος., δηά 
Θβρθοῖδ γ δ 410}}}85 Π)15ϑθγίϑι! οη οὐ {18 νΘΙῪ 80Ὁ- 
Ἰεοί, πῃ [18 1158οσίϑ οη8 οἡ Αςίβ, ο]. 1. Βαγίῃ, 
Αἀν. 211. δηἃἀ {6 νϑῦὺ ᾿δθαγῃθα Πιβϑβογίδίιοη Ὀθίογα 
τηθητοηθα ὈΥ ΚΝ δηαοι)! πάρη. 

Μανγκίδηά οὔβοῦνθβ [ἢδί ἢ8 8668 ὯῸ χλεύη οΥ ἀγοΐ- 
ον ἴῃ βϑδυϊηρ, “686 τηθη ἃΓ6 ἀγηΚ,᾽ δηά νοιυϊά 
τοδὰ γλεύκους, ἴΠ6 ψίηα ρεγϑδοηϊβοά, ἰοτιηθὰ [Κα 
Θάλλω, Αὐξὼ τη Ῥο]υχ 8, 9. ὃ 10., δηά Αειέστω δηάᾶ 
Εὐέστω." Βυι 1 δηλ βυγργίβοα (πδὶ {18 σο]ορταιοά 
οὐς βῃου] ἃ ποῖ ἴᾶνα βθθὴ ον ᾿ποοηβίβέθηϊ {ἢ |8 
ψοῦ]ά ΡῈ ψ τ ἢ τἢ6 ρίαϊη βέ}]6 οὔ (ῃς Νν Ταοβίδιμθηί. 
7: νουϊὰ θῈ πῆογα βι{80]6 ἰο (δι οὗ Ζμοίαη. ὟαΕοοά 
ἰαϑία οἵ [86 τηϊρῇς βυγοὶν ἤανο βιρρεβίθα (ἢδί (ἢ15 
γν 85 Δ 6Π18510]16.ἁ Βαβι ἀ68, (ἢ 6 Θχργδβϑϑίοῃη μεμεστω- 
μένοι (ἃ ἴθ᾽, ἃ5 νίσΚΏΔΟΓ ΟΌΒΟΓνΘβ8, ΔΙ ΑΥ85 1564 ἰη 
ἃ ὑ8ἀ 86η86, Δηἀ πλήρης ἴῃ ἃ τη] 4416 ὁη6,) 15 8ι1{64 

πὶ ΤΒ18 γϑιηηβ οὴς οὗὨἨ ἴπ6 αὐϑυγὰ σοη)θοίαγα παζαγ θα ὈΥ βο,6 
δηϊϊοηΐ δηᾷ πιοάσγη οὐ ἴς8 οἡ Αοίβ 17, 18., δυοῖν ᾿Ανάστασιν, ἱ. 6. 
{π᾿ φοά((εδε 9 τεξιιγτεοίϊοαη. 8566 (6 ποίς ἰῇ ἰος. 
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ΟἾΪΥ ἴο {Π6 παέμναί, οί ἰο {πΠ6 νιρέαρλογίοαϊ Δοςσορ- 
ἰδῖῖοη. Απά 8458 ἴο Μανγκίδη 8 ορβογναίίοῃη, (ῃδὲ 
{Πθγθ 8 πὸ αγοίίονῳ οὐ ννῖ! ἴῃ {18,9 1 Δῆϑψον {Πδὲ 
ΠΟΠ6 νγ88 ἱπέθη δά, Ὀυὶ ΟὨΪῪ ἃ ἀογϑίοη οὔ {Π6}Ὶ ργο- 
ἰθη8Ι 08 ἴο γοϊϊσίοη. Τἤθια ἰ8 βοιηθν δὶ τογα οὗ 
50 ΠὴῊ ἴῃ {Π6 ΤΟ] ονηρ γειημᾶσῖκ οὐ {Π6 βᾶπ|6 σοπλ- 
τηθρηίδίογ, Ὠδηηοὶγ, ἰπαὶ {Π6 νον γλεῦκος γγὙγἃ8 880 
Ἰῃηζθη δα ἴἰο ΘΟΏΨΘΥ ἃ 8Π66Γ ΟἹ {Π6 ΤΏΘ8Πη688 οὗ {ποὶγ 
σοηαϊοη, βῖπηΠ6 6 ΠΟ ρϑγβϑοη οὗ γοβρϑοιδο! εν ἱαρροά 
186 α8ὲ γοϑδγ᾽᾿ 8 γλεῦκος 850 ΘΑΥΪΥ 88 Ψ11ὴ6, }}]658 σΟπ,- 
Ρ6] 6 θν πϑορβϑιῖγ. 

14. Νον ἴο!]ον 8 Ροίοιβ δή γθϑϑ, ψ ἢ ςἢ ργοαιιςοδά 
80}} δη οἴδβοί οὐ {6 τηϊη 8 οί οὗ {86 ψοῃάθγογβ 
8η6 {π6 ἀεγίἄθγβ, (πμαΐ {ἐπ  Υ διαδγασοά τῃ6 ΟΠ γι βεδῃ 
(Ἀ1|}, ἀπ οὐ οιβ, δἀπηοηϊβῃθα δηά ἰδυρῃΐς ΌῪ {Π6η), 
[ΓΟ] ονθὰ {ποῖ Ὄχαπιρ]Ὲ; 80 (πὶ ἰῃγθα ἐπουβαηά 
ῬΘΓΒΟη8 ΨΟΓΘ, οἡ τηδι ἀδγ, δα ἠδ [ο {{|Δ 4586 ΠΥ οὗ 
ΟὨ γβιίδη8. [{ 18 ρ᾽αίη, πονθνεσ, ἔγοιῃ νϑσγ. 40., [ῃδὲ 
οΪν 16 δε οὗ Ῥοίδσ᾽ 8 ἀἰβοοιιγϑα 18 γθοογβά, δηά 
[Πα πιΔΠΥ {Π]ὴρ5 ἅγα οὐηἱίοα ψ Ώ]Οἢ σογα 8814 ὈΥῪ 
1ῃ6 Αροβῖῖ86. Τῃα ριγροῦῖ οὔτ ψοῦὰ8 ἴτοτη νϑγ. 
14. 15 1Π15: “γε, ψῆο ἃγθ γα σοϊ]δοίβα ᾿ἐορβϑίμεγ, 
816 ἢοΐ ἀγιηκαοη, δαΐ οχοιοα ὈΥ ἃ 1)ινίηθ διηοίίοῃ. 
ΤὮ6 εἰπ68 οὗ {6 Μοβϑια) ἃΓ6 σοῃλθ, ἴῃ ΨὮ1ΟΪ), 88 
βδηρ' {π6 ρῥχορμοί Ψοοὶ, ἰπΠ6 Ὠινίηθ ΡΟΝ ΘΓ Ψ1] 5ῆον 
115 ΕἼ σΔΟΥ ΟἹ πη6ῃ οὗ δνϑῦγ Κιπά, δηά δῖ ψ1}} Ὀ8 
ἤρα νι Ζ64] ἔογ σγο]σίοη δηᾶ ρίθυ, ψἤθη (ἢ6 
ΘὨΘη1165 Οὔ ΤΠ 6 Μοβϑίδἢ 1} θ6 σοηϑίρῃηοι ἰο Ρυη]8}- 
τηθηΐῖ, θαΐ 8 ἔα 1 {ΠῚ} νοῦ ρροΥ8. δἰΐδιη ὑπηΐο ἢὮδρ- 
Ρίπ688.. Νον {π6 ῥγοπηβοὰ Μοβϑίδῃ 18 9681, Ψῇο 
ψ»8ἃ8 ἙΓυςΙῆδα, δηὰ ψ88 τϑοϑ] δὰ ἰοὸ [16 Ὁγ Οοά." 
716 ρίδη οἵ (18 ἀϊβοοιγβα οὗ Ρείεδγ 15 (ἢπ8 ἰα1ἃ ἀοννῃ 
Ὀγ δοεΠποοίίροη. 

ὈΙΒΟΟΆΒΕ ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 
Οομδιβεϊηρ οὗὨἁ τγθα ρατίβ, ᾿χονγάϊμηι, Ῥυγοροειἐΐοη, 

8η Οοηϊιγηιαξὶοη. 
᾿ Εχοκριυμ, σοῃίαἰηΐηρ 8η δ άγθ88 δηα δὴ δἰζειηρί 

ἴο βδοιγα {π|ὶγ Ψ}}}]]. (νεῖ. 14.) 
ῬΒΟΡΟΒΙΤΙΟΝ ἱψο- 04, 151, πορδίνο, 1. 6. Γδι Οἴν : 

Τῆς πιοη αγὸ ποΐ ἀγμηζ. (νεῖ. 15.) ΦαἸν, ροϑιίνα οὗ 
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αἰδγηγαίϊνο: 7:18 ἰδ ἄοπο, ἐμαέ ἐδ ϑογὶρέμνε «λοιϊα 
δὲ χείρα. (νον. 16---4]1.) 

ΟΟΝΕΙΆΕΜΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ {Π6 ἐὈΓΠΊΘΙ ΡΓΟΡοβί(Ίοη : δοοίιδο 
ἐέ 'ς ἐδ ἐδιὶγα πομν 9 ἐδο ἄαψ. (νον. 15.) Τηο ψον58, 
1 τηϑὲ Ὀ6 οὈβοῦνθά, νγεγα ποΐ δοουβίοπιοα ἴο δδί 
δη ἀγίηκ δαγὶγ ἰπ [Π6 πηογηϊησ. Νὸον [{{Π 656 Δ 
Ὀδοη ᾿πιοχιοδίθα, {ποὺ σοι] ποῖ ἢανα γοοεϊνοα (Π6 
σι οἵ ἰοηρᾳθβ, οὗ ψῃ]οἢ {ΠΥ ψογα ποῖ ὑοίογα ροβ- 
568866. 

ΟΟΝΕΙΆΜΑΤΙΟΝ οὗ {Π6 ἰαἰίογ ρῥγοροβιίοη : ὁ“ ὑὕ6- 
οδυ86 ΟΠ γιϑῖ, ὈῪ [18 πηϑῦῖῖ8. Δηα δβδοθηβίοη, ορίδιηρά 
{18 ΙΕ ΤῸΓ υ8.᾽᾽ (νοι. 28, 88.) Εογ {{Π|8 σϑιι86 νγἃ5 
ἰο 6 ἀειποηῃδβίταϊοα, 181. {π6 αἰυϊηϊέψ οἵ “6888 ; 
ΜΉ]. 8 ἀοη6 ὈΥ 3]ρη59 δηἀ ῥτοί!ρῖθ8. φάϊγ, [}}8 
γεδιγγοοίίοη αὐΐεν ἀφαΐἦ, (Νἰν οἷ, ἀθαῖῃ 18 ἀδβογιθοά 
ἴη νοῦ. 48,), νϑὺ 24 ἃ 82,, δοσογάϊηρ' ἰο {Π6 ΡΓΟΡΉΘΟΥ 
οἵ αν! ὰ, νη σῇ νν85 ηοΐ {Ὁ]Π]|δὰ τὼ Πδνι᾽ 85 ονη 
ὅ486. (νοῦ. 25---391.) 8α|γ, ἢ]59 ἀϑδοοπϑίοι (νου. 83.), 
ψὨϊοἢ 48 4130 δοσογάϊηρ ἴο {Π6 ΡτΟΡΏΘΟΥ οἵ Πανιά. 
(νον. 34 ὃς 36) Το ουποἰμδίοπ τυπϊοΐ ζοἰϊοιυβ ἤγοηι 
ἐλο ἀαγριιπιοηέ 1858: ““ ΟΠ τΙβί 5 [πΠ6 ἔγυς αοἄ, νψ]ὸ δά 
ῬοΟΨΟΓ ἴο ορθίδίη ἴον, ἀπ β6εηὰ ἴο, ὰ8 ᾿νῇδί γοῦ 866. 

14. σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν τοῖς ἔνδεκα. ᾿ΓΏ6586 σου- 
ῬΆΘΟΙΒΙΥ το86 ἋΡ Ψιτ Ῥαίογ, ἰπᾶὶ {π6 τη] 46 
οοἰϊοοιοά προς θαΠο]ά ἴῃ {ἢ 6η} [ἢδ οἰεἰβ οἵ (ἢ 1818 
[ο]οννεσβ. (Κυιη.) Τα τοῖς (ΌΥ ἃ ἴοσεος οἴη ουιηά 
ἴῃ 186 δγίϊο]6) ἀδηοίθβ (ἢ6 οἶον οἴανθῃ. [{ 18 ν }} 
οὐρβογνοά ὃγ (Ἰδουπιθηΐιβ, ἐπᾶΐ (Π6 οἰγοιιπηβίδησα οὗ 
[Π6 οἴ οῦ οἰθνθη 4ἷ5ο βίδῃδιηρ' ΌΡ 18 τοἰδίθα ἴῃ ογάθγ 
[ο βί᾽ονν ὅτι κοινῇ γνώμῃ καὶ φωνῇ πάντων αὐτὸς ἦν, μάρ- 
τυρες δὲ παρεστήκεισαν οἱ ἔνδεκα τοῖς λεγομιένοις. ΒΥ 
σταθεὶς 15 Ἰηοληΐ δέ μ} ἐο δρεαΐ ; ἃ5 1ὴ Αρος. 11,11. ; 
ἃ ἴογ, ἃ5 Ηριησγὶο 5 Οὔβογνοϑ, 804 (6 σοπεϊὶοπαδιμη- 
αἷς : ἀῃὰ ἢ6 δήἀ8 {πδῖ 1 Θβρθοῖδ! } Υ ὈοΠονοά εέον, 
48 Ὀοϊηρ {ΠῚ ἢοαά, ἴο ὃς (ἰἸ6 1 βροκοβίηδη, δηά 
τοί (8 ἀσουβαίίοη οὗ ἀν ΠΚΘΠΉ 688. 

14. γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε τ. ὁ. μ. ᾿ἾἘνωτί- 
ϑείν 5:ρΏ1β68 ἴο τϑοοῖνθ πο (ῃ6 6818, ΟΓ (10 86 δῇ 
ἐχρτγεββίοη οὗ 1, δοϊδηςιι8) ἐπαμγῖῦο, ᾿Ἐνωτίξεσθαι ἴῃ 
{π6 τηἰάά]6 νοῖςα 15 8ὴ ΗΘ] Θηϊδίϊὶς ψογά, ιιϑεἀ ἴῃ {{τῸ 
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ϑορί. δη {Π6 ἰδία Οστθοῖ δ οῦβ, δηἃ δηβθ 6 ΓΒ (ο 
1η6 Ηφῦγον ΣἸΝΤ ἢ. θη. 4, 28. 20}, 88, 1. ΓΙ 
ἴη Ψοῦ, 52,11. ΔΩΩΡΙΤ ἴῃ Ζ6Γ. 8, 6., ἀηὰ ὙΦ ἴῃ 15. 44, 
8, ὅ66 ψογβίϊιι δηά ΕἸβοθογ 46 Ῥγοΐυ5. 694. ψῇῆο 
ἢ85 σΟΡΙΟΥ ΒΥ ἰγοαῖθ οἡ (18, δῃηά {π|η 8 16 ννᾶβ 1Π- 
ἰγοἀμοοὶ ὈγΥ [6 Οτροὶς ᾿ἱπιθγργοίογβ οὐ ἴτἢ6 ΟἹὰ 
᾿ΙΓαβίδηηδης ἤοτ {Π6 Δ! ο 68] 5ίγ16 Δ) σοι ΠΟ ι186.ὕ 

16. οὐ γὰρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, ο. ΒΥ {16 
οὗτοι ΓΘ τηθαηΐ τἢ6 Βρεᾶκοιβ." Ρεῖδγ, 6 ἸΏΔΥ οὈ- 
Β6ΓνΘ, ΒΡοΚα 1ἴη {6 {πΠ1|γὰ ρούξοη, δῃηὰ {πουρσῃξ ἢθ 
5} {ΠοΙ ΘΏΓΠΥ τοίιυϊοα {παΐ σαἰαπηην ὈΥ βαγίηρ (ῃαΐ 1ἰ 
νγ88 ΠΟΥ͂ ΟὨΪγ {16 {ἰγὰ ποὺ οὐἁἨ [6 ἀΔΥ (Ώ1Π6 ο᾽οἶοςκ 
1η 1ῃ6 πηογη! 9), (Π6 {1π|6 ΟΥ̓ ῬοΥ πη σ ργαψοῦ δ, ὈΘἴοτθ 
ἢ Ἰ]Ο ἢ Ποπ6 ΨηΟ ἢδα δὴν τεραγὰ ἴογ γοϊρίοῃ δνοῦ 
ἴοοῖ ΔΠΥ ἰὈοἄ ογ ἀγίηκ. 80. Βογδοδοί, ἔοὶ. 28, 2. 
(ἃρ. Τρ εοοῦ δὰ δ εἰβίθι 9.) “Ἅ"Νοῃ ᾿ἰσϑὲ πομληὶ 
Βαβίατο αὐυἱάαυδπ), δηϊζθησδηὶ οΟΥΑνΟΡΓΙς ΟΓΔΙΙΟΠΘΩΣ 
8ϑι4η|. Απαὰ “οβθρῇι5, ἰπ Ὑ|., τοϊαῖθθ τηδλὲ (ἢ6 
ΔΒΒΘΙΏΝΙΥ ψ ϊοἢ, οἡ {Π6 δαθῦαιἢ ἀδγ, τηϑὶ 1ἢ {ἢ6 
ΒΥΠΑΡΟΡΘΒ ΟΥ ΡΙΟΒΘΌΟἤδ5, ΘΓ ΠΟΐ τ8114}}γ αἸ81η15864 
ἴον Ὀτοακίαϑε {11 τἢ6 5ιχίῃ δοῦν, 1. 6. δῆϊοσ. {Π6 

Ἐ ΤῊ ργοαὶ αυσϑίίοη, ν᾿ θῖΠοσ (86 οἐ οὗ ἑοησμος οὐ ἴῃς ἀδγ οὗ 
Ῥεηίξοοϑίὶ ννὰϑ συ ογγο θρΡοη ἐδ Αροϑέίος5 οπίψ, οὐ ὑροὴ 4}} ἴ6 ἀωπ- 
ἀτοὰ απὰ ἰωεπίν ναρηςοησιὶ οἤᾶρ. 1, 15. βΒ661|8 ἀείογαϊποα ἴο (ἢ 6 
“ροεεἰο8 οπίψ, Ὀξεσαιβα ἴἢ6 ργοηλῖβα οὗ Οὐγ ϑανίοιγ νγ)ὲ8 τηλᾶά6 (0 ἴΠ6ηὶ 
Ῥατίϊοιιατίψ, οἤδΡ. 1, 8 δηὰ [πὸ 44, 49. γυ-ἴ Ὀείοιε ἢΠ8 δϑοθηβίοῃ. 
[τ ϑδ6δπ)8β 60 8}}γ οἰδαγ ἔγοιῃ {116 ἰδηρααρε οὗὨ [18 μῖαςα ; 0, νϑῦ. 14, 
Ῥεῖεσ δηὐ {ἴἸ οὐ ποὺ εἰθύθη ἈρΡρθδγ οἡ ("18 δοοοιιηΐ Ὀεοἴονο ἴῃ Ψ6νν8, ἴο 
ὙΠΟ Ῥεῖογ ἴῃ ἢΐἷ8 ὨδΙ ΠΡ Ια βαυ8 ἤεγα, ΤῊΕΞΒΒ ΜῈΝ (ροϊητίηρ ἴο 
{πὸ οἰδυθη) αγὰὸ ποῖ ἀγμηΐοη, α ψ6 δίρροβθο. Νον, ἱξ(ῃ6 οἱ τ νσογα 
οοηΐξεσγεί τροη ἴἢ6 ΟΥΠΟΡ λωράγοά απὰ εἰρ δὲ, ἴμ6γ Κα ννῖδα ννουἹά δηὰ 
οὐρῇ ἴο πᾶνε Ὀεδὴ ἴΠΟΓΘ, ἃ8 ννὸ] } 48 τῇβ ἴνεῖνο, (παῖ Ῥεῖογ πηϊρὴϊ 
ΒΑΥ ἴῃ6 384Π16 ΟὗἁἨ ἐΐεηῃ 00; οἰ δ νυ ]56 ἢἰ5 ἀγραπηδηΐ νΜ0}}} 06 νῈΥῪ ἀεἔεο- 
{νὰ Σ ΤῸ [Π6 οἰγ)δοίίοη ΟΥ̓ Ὀεΐηρ; ἀτιπῖς ννᾺ8. τηδά6 ἴο ἃ}} ἴῃ ςρδοία- 
ἐογε. ᾿Γἢ8 866 }}8 ἀδοἰϑίνβθ. 866 ἴ00 νῈγ. 38.387. Μϑηγ δἰἴιανναγάϑ, 
νιὶιπουΐ ἀουδί, μαὰ (Π}8 οί ; ὑυὰἱ οἡ ἐδ ἀαν οΓ Ρεπίεουβί, [ τηϊηΚ ἰέ 
ἄοεϑ ποῖ ἄρρεϑνὺ ἴο ἢαν Ὀδδη οοπηἔδσγα οἡ δὴν δθυϊ {116 ἔννεϊνε Αροβ-: 
1.56. ὙΠΟΓΟ 8 ΔΠΟΙΠ ΕΓ Δ Οὗ 80] νίηρ (18 φιδβίίοη, Αἰηοηρ (Π6 
Βυηάγεα δΔηά νοῆι -[τγεθ νυν 8016 τοοη!θη, ΔΟοΙ81,14, Νον 1 
ἘΠΙῸΚ 1ἴ ἀο068 ποῖ Δρρεοᾶγ ἴῃδὺ ἴΠ6 ρος οὗ ἰοηρι68 νγἃ8 δνϑὺ δοηξεττεάᾶ 
ὈΡΟΩ α τοοηϊαπ; δηα 581. μὰ} ἀοοβ ποὶ βυ8Εαδσ ἃ τοοπιαη ἴο βρϑθᾶκ ἰῃ 
1Π|6 ΔββϑἜ}} 168, 1 (ον. 14, 84, 35. 1 Τί). 2, 11,12. Βαὶ ΙΕ τι ἰβ οἰ 
νυν 88 υεϑονν οὐ ὈΡΟῚ τσογπόπ, Τ6Υ σου]ὰ Ὠοῖ πᾶνε Ὀδεη Ὠϊπάογο ἔγοια 
ϑρθδλκίηρ ἰὴ 16 4556 0}0}}68. 866 1 (ογ. 14,89, (Μαγκ]δηά.) 
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Ῥγαψοῦϑ Δρρτορτγίδίβ ἰὸ {{|6 δί χει ον, Ενθῃ διηοηρ' 
1πΠ6 θη 168 10 ψγ88 δοσουηίοα αἰβργδοοία! [ῸΓ ΔῺΥ ἴο 
Ὀ6 866ὴ ἀγυηκϑη δἴ ΔηΥ {{Ππ|ηὴ86 οἵ ἴπ6 ἄσν ; [δεὲ 1 
Τῆε88. ὅ, 7. δῃά {Π6 ποία οἡ ἐπδΐ ραββαρθ. Εα1ι.} 85 
ΔΡΡΘαΓβ ἔγουὶ Ρίδυί. Ρβορυά. ὅ, 26. δοηες. Ερ. 122. 
δὸο ΖΕ) ἴδ, ΚΝ. Η. 12, 80. Ἴ αρεντίνοις ἐν ἔθει ἦν πίνειν 
μὲν ἐξ ἑωθινοῦ, μεθύειν δὲ περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν. (Ια. 
ῬΠΠΙΡΡ. ὦ, 41. Αὐ «ιὰπλ τη]1ὸ8 ἀΪ68 ἴῃ δὰ ν]}]ὰἃ 
[γ᾿ 851: π|ὸ δβδῦ ρεγρασοπμαίαβ' δὴ ῃογᾶ (θυ ἃ Ὁ ΘὈΔίΌΓ, 
᾿ἀοραίαγ, νομηορϑίυτγ. 

16---18. 2οοεΐ 8, 1--5. 15 αγα εἰ64, δῖ (48 [ἴ 
86 618) ΤΓΟΙῺ ΙΠΘΙΏΟΓΥ͂ ; (οΓ ἴΠ)6 τνογὰβ σδῃ ἧδνθ ΓΟ- 
βρθοΐῖ μϑιίμογ ἰο (6 Ηδθγανν ποῦ {Π δορίαδρίηϊ. 
Ιηὴ {Π6 Ηοῦτον νὰ ἢᾶνα Ὁ ΠΝ ΓΤ,  ΒίοΝ 15 
Γοπάογοα ὈγῪ (Π6 δαρίυδρίηΐ καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα, 
νυΐϊ Ρεοίοσ υ868 καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις. 
Ιῃ (6 δορί. ψ "'ᾶνθὸ καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν 
ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμών ὁρά- 
σεις ὄψονται, ἀηὰ (Π6 881ὴ68 ΟΥ̓ΔΘΓ 8 ριιΓϑιθα ἴῃ {Π6 
Ηέργον : θιιῖ Ῥϑίθγ 0865 Ὧἃη ἰηνογβιοθ, Τῃα Ηϑο- 
Ὀγονν ΤΩΣ βοὴ ΟΥαΚ ἱπίογργείοσβ γοη 6. δούλους 
μου, ΜὮ]σἢ νογϑίοη Ῥείθγ ἔΌΠΠ}οὐν8 : θὰ τπ6 Ηφῦτγον δηά 
δορίυδριηῦ Ὦδνθ 8:Π|0|Υ δούλους. ΤΠ ψοΙ8 καὶ προφη- 
τεύσουσι ἃτ6 αὐἰήοά ὉγΥ λικο. ΕἾΠΑΙΪΥ, νοῦ. 10. {Πε 
δορίιπαρί!ηῦ Γοηογ τηογα οἰοϑοὶν ὈῪ καὶ δώσω τέρατα 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, αἷμα, ἄς. (δες Τγοίδθη᾽ Β 
ΤΠ|Πιϑἰγαιοη οὗ ΨΦοοὶ, (. 8. αηα Ἐοβοημη 6 Γ᾿ 8 ϑοῇο]18 
ἴῃ ἰος.) 76 ραββαρα σοῃίϑ!η8 ἃ ροείϊςαὶ ἀοϑογιρίϊοῃ 
οὗ τῃ6 Μεεοίαῃ Κιηράοη!. (866 {π6 (ομηηγδηΐδίοῦβ 
78. τηρδητοπθ 4.) αίθγ, ψῆο δρρ] θα {Π18 ρϑβ8δρδ 
ἴο {Π6 ργοϑθῃΐ ΩΝ ΠῚ 1{1Πη οΥΓάογ ἴὺ δῖον 
{86 76 ν8 {πα 41} (ῃ6ν δα βθθὴ δηά ἤραγή (σοπιρᾶγθο 
νΟΓ. 88.) διΌ586 ἔγοπι (ἢ6 πηχοϑί ρίουβϑ [Ὁ] 1Πρ8, ὨΔΥ, 
6 Γ6 [Π6 ΠΔΡΡΥ διιρυτγοβ οὗ ἔαΐυγα ονθηίβ, δηά 4]} ἴο 
6 ἀϑογι θα ἴο {π6 οἤϊοδου οἵ ἴῃς ΗοΪγ ϑριτῖι. 

17. Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσ χάταις ἡμέραις, ““ ἴῃ {Π6 ἰα81 
Δ68, ἴῃ {Π|6 {1π|68 οὗ [6 Με8814}}. γξσται 8, ὉῪ ἃ 
Ἡδοῦταϊβπι, τοἀυπάδηϊ. ὅθε (Ο0]455 ΡΠ]. 856. δηὰ 
Μογϑβίίι8 46 Ηδθῦν. 605. 8.4ᾳβ. Τηα ρῆγαβα ἐν ταῖς 
ἐσχάταις ἡμέραις ἴῃ ἰῃ6 δερί. ΠΒΨ6ΓΒ [ο ΟΥΤΩΣ, 
ἢ ΒΥ {6586 νογὰβ ἃγ ῬΓΟΡΟΓΥ 8 σηϊῆρα ἐἑηιθα 
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ιέαγο. 866 Οδη. 49, 1. 15. 2, Φ. Βιιί λθῦε, 85 (86 
50] 6οἱ 18 οὗ [Π6 {{π|68 οὗ (Π6 Μαεββίδῇ, ἐσχάται ἡμέραι 
8ΓΘ (ἢ6 ζαδέ {{π||685ὅ. Βὸγ (8 068, ψῇῆο Πορθά {ἢ 
1η6 Μοββίδ ἢ ψουἹὰ ᾿ηἰγοάμοα ἃ τοί! ἰγ αἰ δγθηΐ ἴδοθ 
οὗ δῇδ!γβ ἴὴ 186 νου], ἀηα Ψψου]ὰ ρμΐ Δη δηᾶ (ο 4}} {πΠ6 
σία (68 Δηἀ 481οἰ]ο 5 οὗ (Π8 Ψ6 18 ρθορίβ, πδιηρὰ 
τῆς {1π|65 οὗ ἰΠ6 Μοβϑιδῇ ἰῆ6 ἐᾳδὲ ἐϊπιθν. 866 {6 
ηοῖθ8 οἡ Μαίί. 24. 78 τηδηηεγ οἵ Βρϑακίπρ; ἰβ. 180 
ἰουηὰ ἴῃ ΟἰΠΟΓ ρᾶϑβθᾶρε8 οὗ (6 Ὀοοῖ8 οὗἩ τῆς. Νοῖν 
Ταβίδιηρηΐ, δηά τη {Π6 νυ ηρβ οὗ (Π6 ΕΔΌΡΙΏ8, 866 
ΗΘ. 1, 1. 1 Ρεοῖ. 1, 20. [ηὰ ἐῆς ποῖθ8 οἡ {ΐοβθ 
ΒΟΜΑΡΟΙ Ἐ41|1.7] δο ὰ. Ναοϊπιδη οἡ ἄδη. 40, 1, 
ΧΙΓΘΕΏΠΩ [ΘΠ1Ρ115 ΟΙὨὨΙ.Π ἀοσίογι!Π ΟΟΏΒΘΠΒ. δυης 

4165 Μεβ8βς. (Κυϊῃ.) 
17. ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου. ᾿Απὸ τοῦ πνεύμα- 

τὸς 1ῖ8, ὉΥ ἃ ἨδΌγαΐίβϑη, [ῸΓ τὸ πνεῦμα. “(ΟΙΊΡΆΓΘ ΨνΘΓΊ.: 
88. [Ἴ δγα 18 δὴ 6]110518 οἵ τὸ μέρος. ἘΑ11.1 δεα Νο]ά, 
Οοης. Ρῥ. 470. 8.4. Βγυ {18 ρΡῇγαβο 15 πηιϑδηίΐί, “1 ψ}}} 
ΨΟΥΚ βριτ 8] οἤδοίβ. οἡ ἃ]} πηθη (Κα 4, 18.); [Π6 
Πινὶπο ίογοθ Ν}}} ϑῆον 118 οἰἤοδου. ἢ (Πθηη." Ὑδὲ 
μπᾶ οὗ οἰοδον 15 ἴο 06 υπάοτγβίοοα (Π8 ἰο]ονίηρ, 
ῬΟΥὰ8. ᾿Ἰηαἰοαῖθ. ΟἸΠΘΓΒ ΠΟ ΘΟ δϑϑίρη ἴο ἐκχεώ, 
ὅτε. ΔΠΟΙΠΟΙ, δα (1 (Ὠ1ηΚ) ἴοο σοῃβηθα 86η86, Ὀγ ἰη- 
ἰογριϑίϊηρ {πϑι οἰι πο σ οὗἩἍ ἃ {1}}} ἀη4 δοςυγαία Κηον- 
Ιεάρσα οἵ αοά, δῃηά ἃ τηοάς οὗ {Π]ηΚΊηρ; σογγεϑροημάθης 
ἰο [μαι Κηον]θάρα, οἵ οὗ ἃ πχοϑί ἀγάβθηΐ Ζϑαὶ ἔογ ρίθίγυ, 
Ἐκχέειν, ἰδ ΤηΔΥ Ὀ6 ο᾿ϑβογνβά, 18, {Κ (ἢ6 ΗΘ Ὁ. ἼΒὉ, 
ἰὴ .0611,1., Ηοϑ. ὅ, 10., Ζερὶ!. 8, 8., υϑ8α ἤρσυτγα- 

εἰν ῖγ, (ΌΥ ἃ πηδείδριογ ἀθγίνθα ἔγοπι Ἰἰαυϊά5,) οὗ 4]]} 
(Ὠίηρβ ψὨϊΟἢ ἅτ ἰΔγροῖὶν δηα δουμάδηςεν δῇογάρα, 
566. Τίιι. 8, 16., δῖτν. 1δὅ, 11. ἐξέχεεν ἐπ’ αὐτοὺς τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ. ΑΒ 4150 16, 11.., 18, 11., δηᾶ ΨΊΓρ. ϑοτρ. 
4,46. μιπαάοέ απο ἔλο!]6πὶ ν!οΐπ) 10.8{188Ππη8 (61]}18. 
ΒΥ πάντες ἅτα πιθδηΐ 8]} {Π6 οἰ [ΖΘ 58 οἵ [Π6 Μεβ818}} 8 
κιηράοιι, ψιΠουἱ ἐχοθρίίοη. (Κυΐη.) 

17. καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμών, ὅς. Τὸ προ- 
φητεύσουσιν ΒΟΙῺ6 Δ85]6 [Π6 5686 ““ ΠΟΙ ὨΓαίΘ 1 νΈΓ86 
{Π6 ΠὨινίηθ ργαΐῖβ65᾽ (οἡ ψ Ποῖ 866 (Π6 ποῖ οἡ [86 
1, 67.) Οὐδοτβ, “ργεάϊοῖ αΐαγα δνθηΐβ. ΟἾΠΟΓΒ 
ἀρδαῖη (ΙΟΓ ὈγΟροΥΪΥ) ἰ4Κ6 1 ἴῃ δὴ θχίθπαθα 56η86, 

νΟ1.. ΙΝ. Ε 
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δΔη τγϑηάογ, “ βρϑακ Ὀγ Ὠινίης ἰηβρίγδίίοη, δη δἷἷϊοσ. 
{Π6 πηδῆποῦ οὗ (Π6 Ῥγορἠείθ8. ὅ66 ὅ. ἢ]. [μδχ. ἴῃ ν. 
νὴ δηᾶ Κορρο, 1π 8 ἔχς. 8. οη [πΠ6 Ερίβί. ἰο {Π6 
Ρἢ65. υ. 161, δηὰ 4, 11. ρΡ. 100. 
17. ὁράσεις ὄψονται, καὶ --- ἐνυπνιασθήσονται. ΒΥ 

{πΠ686 ψογάβ ᾶἅΓ6 τηδδηΐ (6 ν]βίοῃβϑ δηὰ ἀγθᾶπὶ8 ὈΥ͂ 
ψὨ!οἢ Οοά γονοαὶθά ἢ15 ν1}} ἰο (Π6 Ῥγορἢείβ, Πα πιο 
αἱ ἰοδοδίηρ, δαἀπηοηϊίοη, ὅς. Τρ ΗἩροῦτγον Ργο- 
Ρῃοίβ ΨΟΓῈ ΓΟΙΏΔΓΚΑΌΪΕ [ῸΓ {Π6]Γ ΖΘδὶ [ὉΓ ῥΙοἰγ εηὰ 
νΓίυο, δηὦ ψοΓΟ βυρροβοα ἴο 6 {Π6 (Ἀπ 1 τη ΐ- 
πἰδίογα οὗ Φοῆονδῃ. [π {18 86η86 ΑὈσδῃδῃ, 18 β8δἰὰ 
422 ἴη Οοη. 20,7. Απά ἰπη νᾶγίουϑ ραᾶγίβ οὗ [Π6 
ΟΙἹά Τοκίδπιθηΐ 1 ἰ8 τηθηιοηθα 88 ἃ βἰπρσιϊαγ πηᾶγκ 
οὗ Ὠίνίπο ἔανουγ, {πᾶΐῖ, δἱ νᾶγίουϑ (π|65, αοα ἢ 88 
Γαϊδοὰ ὉΡ ργορἢοίϑ 85 ᾿πογργοίοσβ οὗ ἢ15 Ψ1}}. Ηθησθ 
{Π6 δ6ηδ6 οὗἁἩ (Π6 ῬΓΟβθηΐ ρϑββᾶρθ Ἀρρϑᾶγβ ἴο θῈ 88 
[Ὁ]]ον8: “1η δαί σοϊάθη ρὲ ἰἤθγα ψ}}}} οχὶϑὲ, ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ϑοηιθ Ρτορἢοῖβ, δηἀ ρϑγβϑοηβ εηδυδαὰ ψ ΗΝ 8 
Κηονϊοάσε οἱ Οοά, θαυ αἰέ, α65 ἐϊο Ῥτορλεφέϑ, νν}}} Ὀ6 
ἐρεϊπνλ οῖν δοαυδιηίοα ἢ Ὠἰνὶπα γυῖἢ8, δηά, ἴῃ 8 
ΖΘΔ] ἴον ρίοῖυ δηὰ ἢο 658, ψ1}} θ6 πηοϑί οἱοβοὶν σοη- 
)οϊποὰ ψη Οοά." Βγ ὁράσεις ΔΓ6 πιδδπί ΜΆΚΙηρ,, ΟΓ 
ἀδγ νἱβίοηβ, ὈΥ ἐνύπνια πΙρΏϊ ἀγθδπι8". ὙΠῸ Ῥτχο- 
Ῥδιαῖ ργοςθαα9 ἴο 88Ὁ: “ΝΩΥ δνθἢ ὍΡΟΙ ΠΥ 8θγνδηΐβ 
Δ Πδηἀπηα!αβ ἴ ν}}] ΡΟῸΓ Οὐδ ΓῺ 8ρ|γι8. Ηδ ἀθ.- 
δοθηάβ ἰο δάσο: (Π6 οἷά, (6 γουηρ,, βογνδηίβ, δηὰ 
Βαηάπιδ 18 ἔογπι ἃ ροϑβίεϊνα αἰ ΓΙ θυ ΓΟ, ποῖ ἀδηοί- 
Ἰῃρ᾽ ψογβῃίρροῦβ οἵ Ὀοίἢ β6χϑβ8, Ὀιυι (ἢ6 γᾶς οὗ θοηὰ 
δογνδηίβ: 4. ἃ. “Βυΐ »ν βογναπίβ, ὅζο. ἃγα {ἢ 9536 
ὍΠῸ ἃ ἰγὰθ ΨΟΓΒΠΙΡΡΟΓΒ, 8ηἃ ἃΓ6 ἀδὰγ ἴο τηθ." 
Καὶ γε ἰ8 ἰο 6 Γεπάογθα φιἐποέϊαπι. 80 ἴῃ Δ]. 
Η. 1. 14. δηὰ εἰβεσῆθγο. (Κυ!η.) 

ΤἼδ ἔογοα οὗὨἩ (ἢ6 νψογὰ ὑμών 15 ἴο θ6 οδβογνοὰ 
Ποῖα: 10 βίρῃ!ῆθβ (Παΐ (Π656 ἴδνοιτβ 8}4}} θ6 οοη- 
ξεττϑὰ 3,γδὲ ὑροῃ (8 “}εἰὐς. Αἴογναγάβ [ἢ 6 Ργορβεοῖ 

“ Ι͂Ὼ οοηβεηηγαίίοη οὗἁὨ ϑοἤνναγΖ᾽ 8 οὐδεγναιίοῃ, (πὶ (ἴθ τνοσὰ ἰδ 
ΡΓΟΡΕΓΙΥ Βοῖ ἃ διιυϑείδῃῖνα, Ὀαϊ ΔῊ δήγεοίίνα ἰδκθη διιδδίδηιί νον, νναὲ 
ἸΩΔῪ οἷϊο Ευτγὶρ. Ηεο. 703. ἔμαθον ἐνύπνιον ὁμμάτων ἐμῶν ὄψιν, 
ϑἤδγο, ἰδουρὴ ἴῃ6 Ἑαϊοτβ ἴγεαὶ ἐνύπνιον 85 ἃ βυιθδίαηζίνα, γαῖ (ἢ 
δ  ο] οὶ αἰτοςῖα ἰἴ το Ὀ6 ἴα Κοὴ νυ ἢ} ὄψιν. 
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068 ΟΠ, Δ8Π4 588Υ, καὶ γε ἐπὶ τούς δούλους μου, ὅζο. ὉῪ 
ΠΟ ὍΓ6 δἰ σηϊῆοα οὐΐδν Ὡδίϊοηβ ἴπ σϑηθγαὶ, ΨῆΟ, 
(ϑαγ8 (ἀοά,) 534} ἢανα {Π6 β8π|6 ρ! 8 θοϑίον θα ὕροῃ 
ἐλεμα: δηὰ ἰἰὰϊ [Ὁ νν8 80, χα ἰβδαγῇ ἔγοῦῃ {ἢ8 ἢ ἰΒίΟΓΥ., 
Καὶ γε 15 ᾿πηὸ, ψεα ζωνγέλεν. 866. ψΊροι. [αἰοίίδη. 
οΔΡ. 8. ᾧ 4, Ρ. 287. 75 βθνβ (πδὶ (ἢ6 πιοβὲ ἰη- 
σΟηΒιἀθγΆ0]6 {Π|ηρ5 ἴῃ 16 δογρίαγοβ ἀγα ποΐὶ ἰο ὃ6 
ὨσρΙεοϊο, ᾿Επὶ πάσαν σάρκα, μροπ ρογδοπδ οὗ αἰΐ 
οοπα ΐοηδ, δοπ5, ἀαμπσἠξεγο, ψομησ πιόη, οἷά πιθΉ, 
(Μαγκδηά.) 
ὙΥ οἰβίθί π οοπιρᾶγεβ [36 Ὁ] οννπρ ἘΔΒΌΙηἾο8] ρ88- 

βᾶρ68. 2 7αϊνιοπϊε5 Μοτα Νβνοοῖ. 2, 86. Τεπιρογο 
Μεβϑβίξ ---- ργορῃθια ἰΐζθγυ πη δὰ ὯῸ8 δϑί γΊανοβυγα, 
δίουϊ Π δι}5 ῥγογ δι. 2) οδαγῖπι Ἀ. 6. Ὠιχῖῖ Του δ. 
Β. ος βθουΐο, ᾳφυδη4ο 1Πΐ6Γ νο8 βιηϊ ἀοιη]} ΠΠΠρτὰδ0 
1885, 581}}}} πηδ)] δίδίθιῃ τηθϑιῃ ἃ νοῦ 8 ---- 564 ἰθπη- 
Ροῖα ἔυΐυτο --- ορὸ 1]|4ὰὰ τγαϑεϊ δῖ δ. 1). 906] 8. οἵ 
ΟἸΠ68 δγαηΐ ἰάοπαοὶ ἰορὶ. δομοοίίσζοη οἱΐθ5 δη- 
στη, [0]. 65, 8. Αηάά ΒαιαθαγΡ αῦθα, β6οί. [ὅ. 
Θυυπὶ Μοβοα πηδηὰτ “οβυθ Ππηροπογοῖ, ἠἰχιὶ Πθυ8 
5. Β. ΠῊΤ ὈΡΣ, Τοιρογιθὰ8 δ είογιβ Τρβίδιηθηςξὶ 
βίηρ!}} ἢ ἰδηϊαπη Ργορηῃθίθβ ναι! οϊηδηίΐιγ, 8684 ΝΣ 
ἔσυ, (ΘΠ ρουῖθιι8 Μοββϑίϑθ ομῃθβ [βγδϑ 85 δγαῃΐ 
Ρτχορβδοίδ, 4. ἀ. 206] 2, 48. 

19, 20. ἴῃ (686 ψογβ 1{ 15 1παἀ]ςαίθα ἐΠδΐ ρα οάβ 
οὗ βούγον 8841}, Ποσενογ, ργθοθάθ (ἢδι ροϊάθη ἃρα, 
Τα ργοάϊφίος οἵ ψἰῖς ἢ μα ἤθγα γοδα (πα νος ἢ 
ΒΕΓνΘ [ὉΓ οΥΓδιΏ θη) ἃΓ6 τη Θη ]οΠη66, Ὀδόδιβα ὈΥ {86 
ἄαψ οὐὗἩὨ ἐδο 1ιογα 15 βιστιῆρα ἃ [6 ἰῃ6 ποδί οα]α- 
τηϊΐουβΒ. ΕῸγ 1 ν᾽»8ἃ8 ΔΏ οΟρἱῃΐοη σοπηηοῃ Ροιἢ ἰο (Π 8 
Ηδρτονβ, Οστθοκβ, δηὰ Βοιωδηβ8, [ἢδι Ὦν ρῥγοαϊρίοβ οὗ 
ΓῃΠ6 Κιηὰ ποῖα πηρηϊοηθα ψογα ρογίθηἀεα ρυδ]ο 
σαἰδηλ 65 δηἀ (Π6 τα] οἵ βϑίδίεββ. Ηδῃςα 8130 ραγῇ- 
46 Κα8 δηά 8014 δηα ἰηᾶγ 6ο 0868 ψογα, ψΙ ἢ [6 
Ροοίβ οὔ (Π6 Ηδῦτγενϑ δη οἵπϑν Πδι!0η8, [18118] ᾿ῃηγαρ68᾽ 
οὗ ιἰη65 [ἢ6 πηοβί σαϊδιηϊΐου8. (866 Ατηοβ 8, 9. 3. 
18, 10, 864ᾳ. 84, 4.) δὸ [μκιοΐϊδῃ. ΡΠΑΓΒ. 1, ὅ24. 6δπὰ- 
τηογαϊηρ ἴ[ἢ6 ρογίθῃίβ ψὨ]οἢ ργοϑαροιὶ (6 οἷν}} ννᾶγ, 
8'ηρ8: ϑυροΓ 46 ΠΊΪΠΟΓ68 ῬΓΟαΙρΊ 8 ἴογγα8 πρ] Θγυῃΐ, 
εἴποι, ροηίυη. ἰρποίβ οὔϑουγε νι ἀδγυηΐ ᾿8ἰάθ γα 

ἙΦ 
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πόςίοθ, Αγάεδηϊοπιααα ροΐαπι βαπηπιβ, οαϊοαυθ νο- 

Ἰαπίθβ ΟὈἸΪ 488 ΡῈγ ἰῆδηθ λοθβ, ογ βεῖηαι {ἰπη8ηαϊ 

εἰἀοτίβ, οἱ (ογγὶβ πγαϊδηΐοπι γερηδ οοπιείθη. Εὐυϊρογα 

(Ἀ]]δοὶ ταϊσιθγιηΐ ογαῦτα βογθηο, οἵ νϑγίδ8 ᾿βη18 4000 

ἀράϊε δὄγε ἔογπιαβι 80 80 [ἱν. 221. Ὑίγρ. σϑογρ. 

1,468. 866 {6 ῃοΐβ οὐ Μαῖίί. 24, 69. δπὰ [κα 

41, 25. ᾿ 

19. ἀτμίδα καπνοῦ, 1. 6. ἃ 5Β:20Κ6 {Π6 ἀδηβοϑί," [ὉγῪ 

4 βοτί οἵ μοησίαἤϊ8. ΕαΪ..}1 ὙΤὴδ Ψψογὰβ αἷμα, πῦρ, 
δῃὰ ἀτμίς καπνοῦ, ἅτ ὈΥ [ΠΡ όΓΟἢ, Βεηροῖ, Μογυ, 

Βοβεοηπι. Ηεἰητίς ἢ, δίο!Ζ, δπὰ οἴμϑγβ, τοΐδσγεα (ο 

ΨΆΓ5, ᾿ηγάογβ, δηᾶὰ δυγηΐηρθ. Βαῖΐ ἴῃ Ζ2ο6ἱ διὰ [Π6 
Ργοβθηΐ ραββᾶρα {Π6 βΒι.0]6οἱ 18, [68 ργοάϊ ὶε5. ν Ὠ]Οἢ 
βῃου ἃ ργεϑαζα ἃ οαἰ διηϊίοιβ ρογοά, ἃ {Ππη6 οὗ [᾽ν] 6 
νεηροᾶπσθ. ΒΥ ᾶγε, (μεγθίογθ, ΠιΔῪ ἴΏογΘ σογγθ εἶν 
ΡῈ υηάοτγβιοοα ἐσηπίέοα πιεέθογϑ, βι] ῃγοουΒ δηὰ 1ῃ- 
δια ]6 Ὀοάϊθ5 ψηϊοῖῦ Ὀυγὴ δηὰ βῃϊηθ; δηὰ ὈΥ͂ 
δηιοζε, ἰὨϊοκΚ δηὰ ὈΪδοῖκ ναροῦυγα ψῃϊο δβοθηα ἴγομι 
(Π6 φαγί, δηὰ οἰυβθοδία {Π6 ΠΙρὶς οἵ 1Π6 βυὴ δηὰ 
τοοοη, 80 [δἰ [ἢ 086 ᾿ ΠῚ ΠΔΓ165 γοοοῖνο [δι τυδιουηά 
οοἴουν (αἷμα) ψ ὨΙοΐ 18. ἀβι8}} Υ οὐβογνθά ἰο ργθοθᾶθ 
Θαγίπηυδκοβ. ὅ66 ἴῃ ποίβ οἡ Μαίί. 34. δῃὰ Ηαγ- 
ΤΟΙ 8 Οδβογναίίοηβιυ Μοζϑονοσ, ἔγομῃ δὶ ἢ85 Ὀθθῃ 
βαϊὰ 11 18 τηδηϊδδί (πὶ ἰἢ6 ψογά8 οὗ 206}, Ὀγουρῶςϊ 
ἔοτνατγὰ δἱ νοσγ. 109 ὅς. 20, ἄγ ηοΐ (858 ϑοῃὶθ ἰίβθγργο- 

[618 (6}} 18) ἰο Ὀ6 τοίδγγθα ἰο ψῆδί 18 Ὠδγγαίῖθα δἱ 9 
δηά 8. (Κυϊη.) 

Φ0. πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν --- ἐπιφανῆ, ““Ὀρίοτα (παῖ 

στοδί δῃά δι! ἀδΥ οὗ (ἢ 6 Τογὰ οοπηθ.᾽ Βγ τὴν ἡμέ- 

ραν τοῦ κυρίου 1Β σοΠΙΠ]ΟΗΪΥ πηἀεγβίοοά {Π6 ρογίοα δἱ 
ψηϊοῇ αοἀ 5ῃοι]ὰ ροὺγ ουξ [ἰΒ 9ρ1γ1. Βιιὲ (18 ἴη- 
τογρσγαίδιϊοη 18 [140]6 ἴο πιϑηΥ οδ]βοϊίοπ8. ᾿Ἐπιφανὴς, 
ἴῃ [Π6 δερί., ϑῆβνγοιβ ἴο (Π6 Ηδ6Ὁ. δ 2, ἐογγιδίο, λον- 
γέδίο, ψὨιοἢ Αα4ι}}6, οη Ὠδυΐ. 10, 41., 2 δδπι. 7, 928., 

Ἑ ὙΠ δεν, 88 ΓΔΥ Ὧ6 566 ἰῃ Τηομυδ (ἰο ἢ ράδδαρα ἰδ μ᾿ 
ἀυοσρὰ ἴη ἴῃ6 ποία οἡ εν. 16,1}, τεοκοηβθα ΝΥ (ἢ ΐθ νου ]ὰ δὲ ἔμ]. 
ἈΠεὰ ἴῃ {Ππ6 ἔπιε Οὗ το, Νεῖν Τεϑίδηηεηί. “ΓΒεβα ᾿ϊωρβ (88 δνεῦῃ 
ΟἿ ΚηΟν8) τνεγὰ {0 6 ράΓΕΥ αἵ {πὸ ἰἰπια οὗ ΟὨγβι᾿Β ραϑϑίοῃ δἠα 
(ἢ ἀεείγυοίίοη οὗ Ψεγιιδαίετ, δῃ ἃ ῬΔΓΙΥ δἰϊογννδγάβ, δίησα ἰῃ {6 
Ἐενεϊδίίοηδ γγὰὲ Ὦρνε ἃ ὀρδβογίριίοη οἵ (δ μι πβητωθηίΐ ἰο ὃὈς ᾿ηβίοιεὰ 
οὐ ἴδια ἐπδλΐεβ οὗ (ῃς Ομυγοῦ. (ϑδοδβοείίρεη.) 



ΑΟΤΒ ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΒΤ ΒΕ, ΟΗΑΡ. 1]. 09 

δηα 5. 88, 8.,, ΟΧΡΓΕΒ8565 ΟΥ̓ ἐπίφοβης. Βυϊΐ {Π6 δορί. 
Γοπάογ 1018 τνυογὰ δ 2, ἴῃ ΝΘΓῪ ΤΏΒΩΥ ρᾶ888 065 (88 
ιιάρ. 18, 6.. 1 Ῥατ. 17, 91., .06] 2, 11., Ηφῦτ. 1, 7., 
Μα]. 1, 14.) ὈΥ ἐπιφανὴς, ἐἰιδίγιομια, γογιαγκαδίο; 
βίῃησα {παν ποιρῇς (6 ΠΑ ΠΕΙΡΕ ΣΕΥ ἴο θ6 ἀεγίγοὰ 
ἴτοιη ΓΤ η. Νοῦν ἴῃ 206] τπ6 8ι0]6οἱ γοϊδίββ ἰο {πῸὸ 
τἰπ|6ὸ ἤθη αοα ψουϊὰ ΔΚ6 νϑθηρθᾶῆσθ οἡ ἢ 18 6η6- 
τ168. ((οπηρ8:8 4, 2 βε.4ᾳ.) ὙΠατγεΐογα ἴῃ {Π6 ϑβρί. 
ἡμέρα ἐπιφανὴς τη 808 ἃ ΟΑΔΥ τοι γΚΑΌ]6 ἴος Ὀινιη 
ΡυπΙΒηπιθηΐ, ἴῃ ΝὨῖοῃ οὐ 5Βῃοι!α ἀἰβρίαΥ ἴοὸ 16 
ΘηΘΙΏ165 οὗ {π6 Ψ.6ν8 οι} [}18 ΠΏ] 8. δηά ἢΪ8 ψ γῇ. 
80 {Ππ|δϊἴ ἐπιφανὴς σοὔηε5 ἴο πηοῖ (ἢ 8816 [ὩΘΔΏΪηρ 
ΜΠ} φοβερὺς. 
Νον βίηςθ ἡμέρα κυρίου, ἰῃ {πηΠ6 ΟΙΪά δηά Νὸν Τοβ8- 

ἰδιηθηΐ, οἴἴδθη ἀδηῃοΐθβ {{π|6Ὲ οἵ νθηρθαηοα δηά 1υἀρ- 
τη δὴηΐ (566 {ῃ6 ποῖθ οη Ηθδτγ. [0,26.); βίποα ἐπιφανὴς 
ΔΙΞΜΘΙΒ (0 (ἢ6 ΗΘΌ. ΣΕΥ; δ1ης6, ἴῃ (ἢ6 ραβϑᾶρα οὗ 
ὅοοὶ ἴῃ φυσβίλοῃ, [ἢ6 8ιι0)6ςξ 18 ἃ ρΕΓΙοά οἵὗἉ σΔ] ΠΥ ; 
δίη66, δ΄ ν6Γ. 190, ΨΘΓΘ πηθη!]οηδα {π6 ργοά!ρΊ68 ψῃϊοῇ 
8που ἃ ργθοθάδ ἃ ρογίοα οἵ σι δι ΠΥ : δηα βίης δὲ 
νεγ. 21. [Π6γὰ [0]]οΐ8 πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 
κυρίου σωθήσεται, 6 ταῦυδὲ ἀηἀουθίθαϊν υηάογβίδηα 
α οαἰαπιϊέοιις ἐΐπιθ, ἴἰῺ ψῃϊσῆ οὐ ψουϊὰ οδχογοὶβθ 
σοι ζη ΡιΠΙΒῃηθης οἡ ἴἢ6 ρϑγνϑῖβθα φεγ ψἢο 
ορροβϑᾶ ἰῇ (ΕΟ γίβίδη ΕΒ !ρίοη, ἀηα ψουὰ ρυη 88 
{Π61Γ ᾿πηρΊ ον δηα σοπίμηδου ὈῪ ἴῃ6 ἀαδδβίτγιοίίοη οἱ 
{ποῖν οἷν δηὰ Τερὶθ. (Κυϊη.) 

Κνειβτθίη σομηραγοβ Το, Αρτῖς. 84. ᾿ροηϊίθ 1). 
ΔΏΣΪΒ τηᾶρπυτα αἴθ. «6τοη. 80, 7. Ζυὰρ. 6. Ταῖ- 
συπὶ Ηΐεγοβ. θη. ἀΐθ Ἰαα ἴοι! πιᾶρηαπι. Οπἡ ἐπὸ 
Ρτγοαϊρίθβ ἤεγα τηθηςοηρά 866 Π)οαατιάρα. 

41. καὶ ἔσται, πᾶς ---- σωθήσεται. Ονομα, ψῇθδ 
7οϊπεά ἰο ρογδοῆβ, 16 (ὈΥ ἃ Ηβθργαίβι) γεἀυηάδῃης ; 
8ἃ8 ἰὴ Αςίς 8, 16. 9, 14. 1 Τίπι.. 6, 1. 1 (ον. 1, 4. 
Οοιαραγα οι. 10, [Φ. 2 Τίπι. 2, 22. ᾿Επικαλεῖσθαι 
τὸν κυρίον ἀθῃηοία8 ἔο τυογδἠΐρ Οοά. (δε6 58. 79, 6. 
Ζαςὶ. 18, 9. 18. 6ὅ, 1.) δέεγε, ἤονανοσγ, (δσοογάϊηρ 
ἴο {δ ἰπίοης. οὗ Ῥεῖοσ,) 10 βίη] ῃἔοα ἰο δοκηον θάμα 
76βυ5 848 ἰἴ6 Μοβείδδ, δηᾶ [ὁ δηγῦγδςθ ἢ18 ἀοοίσι πὸ ,΄ ᾿ 
88 ἴῃ 1 Οὐγ. 1, 2. Βυ σωθήσεται 18 τηρϑηΐ ““ 58.8}} [6 
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Ρτγοβϑεσνθὰ ἔγοην {π6 ραγβθουϊίοηβ δηὰ Ὄδίϑηλ 68 
ψἢ1οἢ) Ψ1}] 64} (ἢ 8 Ϊδνε" (δες {π6 ποῖ οὐ [μκ 
91, 28.) δηὰ Μαιί. 44, 18. (Κυιη.) 

ῷῳ͵ Τα ραββαρα ΠΊΔΥ ὃ6 ἰδ8 ρδγαρἠγαβϑᾶ : 
«ς Ὑγμεῖ Οοἄ πιδὺ ννογῖς ἰῇ υ8, δηὰ ῃπι5 1Π6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
οὔ 7206] θὲ οβεςίια!ν (18 }|6 ἃ, γα ονα ἴο «6508 {Π6 
Μεββίδῃ, ψῇῆοπι γα ογυοίβοά, θυ Ψηοα Οαοά Παιἢ 
γθοϑ ] ἡ ἰο ᾿ἰθ, δηὰ ὃν ψίοβα αἱὰ τη6 Ηοὶγ δρί τ 
Ἰαῖ θόθη {8 ρουγοα ἰοτίἢ." δοο [ἀκ 24, 49. 
“οἰ. 14, 16. 46, 1ὅ ὃὲ Φ06. (ὐοιηρᾶγε ἰηΐτα νεγ. 839. 
ΤῊ]5 ἰ8. (ἢ 6 βυδ]εςΐ οὗ [η6 τοπηδίηάθν οὗ Ρείθι 8 ογϑ- 
τίοῃ, δπὰ ἰΐ 15 (8 (γοδίϑα : ““ 9688, πο γ86 οὐι- 
εἰδοά, Οοα 48 τγϑοδϊ θά το {πᾷ ; ἔογ ἢ ν88 Ὡοΐ 
Ῥοβ58:016 [δὲ ἢ6 8ῃου]ὰ Ὀ6 Ποϊὰ οὐποχίουβ ἴο ἀδθδίῇῃ 
(866 92---24..), δίποα ἰη Οοἀά ἢε τεροβϑά ἢΪ8 ἢορϑ δῃὰ 
ΓυΒΙῖ, δηὰ ν48 ἰῇ6 276 δεαὶ." Ἴ115 βοηϊζ᾿πηρηὶ Ροῖογ 
ἢ 45 ἀγϑβϑϑθή ὑρ ὈΥ οἰτ σ΄ 6 ψογαβ οἵ Παν!ά, ΡΒ. 16, 
8. 8.0η4. ἀηἃ δὰ5 γοίοσγοα {6 ἴο 9688. (5866 925 
8644.) ὙΠοη αἱ 88. ἢε ροϑβθ οὔ ίο 88 Υ: “ὙἿΤΠδί 
6508, {Π6η, ψῇοην (σοά μιδῖἢ γϑοϑ] θά ἰο [Πἶ8, δηὰ 
1ηνοϑίοα τ] ἢ ΒΌρΓαπηΘ ἀϊρηϊέν, μ81}} ᾿πηρατγίθε ο 8 
{Π6 Ηοὶν ϑρίγῖί. ΟΥ̓ τΠ6 ψογάβ οἵ Ρ8, 110. δῖα 

,τηθδηΐ, ψ ῃΙςἢ τοὺ γοιγβαῖνοϑ ἃγΓα δοσιιϑτοιποα ἴο γοΐδε 
ἴο {πὸ Μαββίδῃ. (δε νϑῦ. 84. ὃς 886.) Ὗὕὔου τηυϑβὲ 
τ«Ππογοίογο ὈῈ ρογϑυδάθα {||82ὲ .6808, ψῆο νὰ οσγυς- 
ἤεά, ἰ5 ([ἢ6 Μεβϑβίδῃ." (νογὶ 86.) (Κυϊη.) 

42. Ἰσραηλῖται. ΑἩ δρρεϊϊδίίοη οὗὨ ΝΜ οἢ ἢ 6 768 
Ψ6Γ6 ρῥγοια (866 92 (ὑοῦ. 11,22.) βίηοα {π6 ἤδίηβ [βγϑοὶ 
πνὰβ θαβίονοα ὈΥῪ αοὐ Πἰπηβο 1 ὑροη 74ςοῦ, (ΘΟ 6η. 
8, 28.) το Β6 ἃ βγπ|ῦ0] οὗ Ὠϊνίῃε στβοθ. (866 Κορρθ 
οὔ Βοπι. 9, 4.) Β6Ζα, Ηρυπιάηη,  εἰβίοίη, Ηϑίῃ- 
τὶ ἶβ, δηὰ οἴῃογβ, σοηίθῃπαὰ (δὲ Ροίθσ οδ᾽οὰ 76βὰβ 
ΙΝαξώραιος, Ὀθοάιβ8 {ΠῸ 96 ψγ)8 δὰ Ὀδθη δοσυβέοιηρά, 
ουΐ οἵ σοηἰδπηρί, ἴο 80 68] ᾿ἡΐϊη. δεε Μϑίι. 97, 71. 
:σΟΙΏΡΑΓΟα νη ἢ Ζ92οἢ. 1, 46. Αςἴβ 924Φ, δ. 1, Πογενοσ 
Δ΄ας666 ἰο ἴΠ6 ορ!ηΐοη οὗ ἰΠοβ6 ψῆο {Πΐηκ {παῖ Τόν 
'ννϑ8 80 (ΔἸ ]6α Ὀγ Ῥαῖοσ, δοδιβὸ {Π|8 ἢδὰ Ὀαοοηα ἢϊΐΚ 
808] δρροϊϊαεϊνα, ἃ5 ἴΏ Μαγκ 16, 6. 7οῆ. 15. ὅ. 
᾿Αςἰ8 8, 6. 10, 88.. ὅδε 1Π6 ποῖα οἡ 7οῇ. 1, 45. 
19, 19. 



ΑΟΥΒ ΟΣ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟΗΑΡ, 11. 1 

Φῷ, Ανδρα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένον ---- οἴδατε. 
Αἴἶεν Θεοῦ, ἔγρκε, Ηδίηγοἶβ, ἀπα οἴμθγβ, ρἷδσθ ἃ 
ϑίορ, δηά 5Ξυρρὶγνγ ὄντα : ψΠ ἢ νοὶ δα θαι ἀ {101} 6 
ὨΔΥ, πονονοῦ, ἀΐβροηβθ. Νάνυ, (ῃ6 [Ὁ] ον Μ ΟΓαβ, 

οἷς ἐποίησεν δι’ αὐτοῦ ὁ Θεὸς οΟἰΘΑΓΪΥ 5ῃονν [Πδὺ (ἢ6 
ΜΟΓΩ8, ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένος ἅτ ἴο Ὀ6 υπϊ[6ά. 
Νονν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ 18 ἴῸΓ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, οἷησα 6 ἴψο 
ΡΓΘΡΟΒΙ[ΙΟἢ8 ἃγο οἴη Ἰηϊογοῃδηροα ; ἃ8 ἴῃ 08Π|. 1. 
18. “2οβερῇ. Αηΐ. 7, 14, 5. ὅ66 (ἢ6 ποία οη Μϑαῖι. 
11, 19., ἤογν}}} οἡ Ομασίίοη, 548. Ηθ]Ζ. οἡ [μιοϊδῃ 
Οαγηι. 20. απ [οοϑηογ ἰῃ ἰοςο. [ἢ ]8 Ιαϊοπ 18 οἰξθῃ 
ἔουπά ἴῃ Τιγαογ 468. Εα11.}] Τίνα νοὺ ἀποδείκνυμι, 
(οἢ ψῇοβα νϑ ΓΟ 8 56 868 866 Καρὺβ δηα [,οΘβη6Γγ ἴῃ 
ἴος.) ἀθηοίθβ "" ἴο ργζονθ, ἀδπγοηβίγαϊβ, δνίποθ ;" 88 
1ηὴ 27,7. Χοηορὶ!. ἀα Ηρ, Ατ.1,1. 80 δυβαηηᾶ, 
ᾧ 1ὅ. (εἰϊεά Ὀγ Ν]ςΚη.) ἀπεδείχθησαν δύο πρεσβύτεροι 
ἐκ τοῦ λαοῦ κριταί. 'ΓὮΙΒ 8ρηΠοδίοη 18 νΘΥῪ Βα 406 
0 1ῃ6 ρῥτγεβθηῖ ράββασο; δηᾶ {Πογοίοσγα Ὀγ τ 6 ψογαβ 
ἀνὴρ ἀπὸ τοὺ Θεοῦ ἀποδεδειγμένος εἰς ὑμᾶσ, ὅζε. 8. 8ὶρ- 
πἰῆοα ἃ πη ἀρρτονεά οἵ Οοά Ὀγ τὴν ἃηὰ ργοϑαΐ 
τ Γ80165, 4 Ὠινίηθ ἰοδοδογ, 6 ,“οδοιαὴ. 80 Ἡϑϑ. 
ᾧ, 4. ἐπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ. Νον «6808 Ὠἰπη56 1], 
ΔΡΡροαϊὶβά ἴο ἢ18 τον ϑ, 1. 6. γϑιη ΓΚ} }]6 ἀθοθάβ, [τοπὶ 
ψ σὴ Ἃ τηὶρῆς δ6 ἰηΐριγοὰ ἀπαΐ 6 νψ88 ἃ ᾿Ὠὶνίηθ 
Ιοραῖο, 1πΠ6 Μεβϑίδῆ. (566 ΨΖοῖ. 10, 87. Ζ2ο᾽. ὅδ, 86. 
Ψ ΠΘΓΘ σοηδαϊς ἰῃ6 ἢοί6.) Δυνάμεις, ᾿ τέρατα, δηὰ 
σημεῖα ἃτ6 ΜΟΓΩΒ ΠΘΑΓΙΥῪ ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΙ8, ΔΠηΠἃ ΔΓΘ ἔθ ΓΘ 
Ἑ“οη)]οϊηοα ὈΥ ΨΑΥ οὗ ᾿παϊσαίίηρ 1ῃ6 Ὠυθ6Γ δηΐ 
νΔΓΙΘΌΥ οὗ {Π656 Γοι γα ῦ]α ἀθ6α8 ; ἃ5 ἴῃ Ζ2οἢ. 4, 48. 
ἃηα εἰβεονῆογαθ. Οἷς ἐποίησε ἰ8Β ἴογ ἃ ἐποίησε. 966 
τῆε ποῖϑ οη Μδιῖ 7, 18. ἀηὰ 20}. 4,85. Βγ ἐν μέσῳ 
ὑμών 18 τηϑϑηΐ ΒΠΠΠΡῚΥ αὐιοηρ ψοι. ὅ66 1ῃ6 ποΐβ οἡ 
1Κε 2, 46. (Κιιη.) ειδίθίῃ [88 {ΠΠπϑἰγαίθα τἢ6 
86η86 ΟΥ̓ ἀποδείκνυμι ὈΥ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙΒ ΘΧΔΙΏρί685, ἴῸΓ 
ψὨοἢ 1 πηυβί ΓΟίδσ {Π6 τοϑά δῦ ἴο ἢ]5 ποίθ. 

. 928. τοῦτον τῇ ὠὡρισμένῃ ---- λαβόντες. Ὁρίξειν βιρηί-. 
ἤδε ἰο ἀοῆπο, ᾿π||ἴ, Δρροίηϊ, ἄδογθθ. ὅ66 ΕἸβῆθγ ἴῃ 
Ιος. Τπογθίογε τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ ΤΏΘ68Π8, ““ ὉΥ 16 
ἀοῆηϊίο, οογίδίη, πηπηυΐαδία ἀδοῖθα οὐ Οοά." 866 
ΓΚ Φῷ, 22. ἘΒούλη Δηῇ πρόγνωσις ΔΓ6 ΞΒΥΠΟΙγ Οὐ. 



6 ΑΟΤΒ ΟΥ ΤΗΞ ΑΡΟΒΤΙΕ 5, ΟΗΑΡ, 11. 

Δη τοηάοθγ, “βρϑαὰῖκ Ὀγ ὨὈἰνίηθ ᾿ηϑρίτγαίίοη, δηὰ δίϊογ. 
(ἢ6 τηϑῆηος οὗ (Π6 Ῥγορῃείβ. ὅ66 ὅ.ἢ]. [,6χ. ἴῃ ν. 
τα δΔηὰ Κορρθ, ἴῃ ἢ]8 ἔχο. 8. οἡ ἴῃς Ερϊβ(. ἰο {Π6 
ὑρῇ 68. ἡ. 161, 8δηὰ 2, 11. Ρ. 100. 
17. ὁράσεις ὄψονται, καὶ --- ἐνυπνιασθήσονται. ΒΥ 

ἴ[Π686 ΨΟΓβ 8.6 τηδδηΐ (ἢς νἱ᾽ϑίοῃϑ δηά ἀγθᾶπὶ8 ὈΥῪ 
ψὨοἢ ΟΟα τονρθαὶθα ἢ 15 ψ1}} ἰο (ῃ6 Ῥτορἢοίβ, Πα ΘΙ Ὺ 
Ἢ (οδο ίηρ, δαἀτμηοηϊτίοη, ὅς. Τὴ Ἡρῦγον Ργο- 
Ρἢοῖβ θγΘ ΓΟ] ΔΓ ΚΑΌΪΘ [ὉΓ [Ποῦ ΖΘΑ] ἰοσ ρου δηά 
νἱγίιθ, δηὰ ΨΟΓΘ᾽ Βρροβοά ἰο 6 {Π6 (δΠΉΠ|8ΣῚ τη ΐ- 
πἰδίογβ οἵ Ζοῆονδῃ. [Π| {ἢ18 86η8586 ΑὈγδῃδι 18 8αϊ]ἀ 
δ4 3) ἴῃ Οδη. Φ0, 7. Απά ἴῃ νϑγίουϑ ραᾶγίβ οὗ (6 
ΟΙἀά Τεβίδιιθης ᾿ξ 18 τηθπιϊοηθα 848 ἃ βἰησαϊαῦ τηδγκ 
οὗ Ὠίνίπα ἔδνουγ, {Π8ἴ, δἱ νδιὶουϑ {1π|65, Οοά ἢ 858 
ΓΑΙβο ἃ ὮΡ ργορ ἢ δί8 88 1 γρΥθίοβ οὗ ἢ15 ψ1}}. Ηβησθ 
(6 βθηϑ8 οὗ {(Π6 ργθβθηΐ ρᾶβϑβϑαᾶρα ρρθᾶγβθ ἴσο Ὀ6 88 
[ὉΠονγ8: “1 (Πδἰ σοϊάδη ἂρ ἴῃθγα Ψ1}] οχίϑί, ποῖ 
ΤΩΘΓΟΙΪΥ δοηι6 ΡτΟρἢοῖϑ, 8πἃ Ῥϑγβοῃβ οηδυρα νἱτῇ ἃ 
κονία 6 οὐ αοά, πὲ αἰΐ, α5 ἐπα Ῥνορλοίς, ν}}} 6 
ἱποπηδίοὶ Υ δοαυδιπίοα ἢ Ὠνπθ ἔγυϊῃβ, δηα, 1ἢ ἃ 
ΖΘ8] ἔογ ρίθίυ δῃὰ ἢο 658, ψ1}} Ὀ6 πχοβί οἱ οβεὶν Ἵοη- 
ἡοϊηρα ψ Οοα." ΒΥ ὁράσεις ἃΓ6 πηρδηΐ ΜΔΚΙΏρ, ΟΓΥ 
ἀδὺ νιβίοηβ, ὈΥ ἐνύπνια πῖρῃς ἄγθδηβ". Τῆς Ῥτο- 
Ῥδαῖ ργοςββαβ ἴο 880: “ΝΑΥ θυϑῆ ὈΡΟῚ ΠΙΥ βθγνδηΐϑ 
86 Παπαπη8145 ἴ νν}}} ῬοὺΓ οἷ ΤΥ Βρ!᾽τ18. Ηα ἀ6.- 
βοθηἀβ ἰο δδοῆ: [ἢ6 οἷά, {π6 γοιιηρ, βαγνδηίβ, δηά 
Ὠδη πη 8 ἔογηι ἃ ροϑιεϊνα αἰβι ΓΙ θυ τΠΊ!οη, ποῖ ἀδθηοῖ- 
1ῃρ ψΟΓΒΏΡΡοΓΒβ οἵ Ὀοίῇῃ βθχϑ8, θυ (ἢ6 γᾶςβ οὔ θοπά 
βαγνδηίβ: 4. ἃ. “Βυῖϊ »ν βογνδηΐβ, ὅζο. δἃγθ (ἢ 986 
ΨΠΟῸ ἃ16 {Γὰ6 ΨΟΓΒΏΙΡΡΟΙΒ, Δ 8ΔΓ6 ἀδὰσ [ο πηΊ6.᾿" 
Καὶ γε 18 ἰο Ὀ6 Γεπάογοα φιεηθέϊαηι. ὅο0 ἴῃ 41}. 
Η.1, 14. δηὰ οἰϑαννῆοσγο. (Κυίη.) 
ΤΠ ἔογοο οὗ [6 ψογά ὑμῶν 185 ἴο Ὀ6 οὈβοινοά 

ἤογοι 1 βρη ῆρθβ (Πὰς (ἤ656 ἔανουγβ 8.41} Ὀ6 σοη- 
ξονττϑά 3 ιγϑέ ὑροη {Π6 “}ε05. ΑΒογνναγάβ (Π6 Ῥτγορμοί 

4 ἴῃ οομβθειηαλίίοη οὗ ϑοπναγίΖ᾽ 85 Οὐδογναίίοῃ, (παι (ἢἶ8 τοι ἰδ 
ΡΓΟΡΕΟΣΙΥ ποῖ ἃ διιδοϊδηϊίνα, Ὀυϊ δὴ τή)εοίίνα ἴδκθῃ διιθδίδηςί νον, ννὲ 
ΤΑΥ͂ οεἰϊ6 Ευτὶρ. Ηεο. 702. ἔμαθον ἐνύπνιον ὁμμάτων ἐμῶν ὄψιν, 
φἤοΓο, ἰδουρῇ ἴΠ6 Ἑαϊζοτα ἴγοαὶ ἐνύπνιον 85. εἰ δυδπίαηίίνα, γεῖ [ἢ6 
ΒΟ ο] αθι ἀἰτοςῖδ ἰἴ ἴο θ6 ἴακοη νυἱῖἢ ὄψιν. 



ΑΟἹἿΒ ΟΣ ΤΗῈ ΑΡΟΞΤΙΕΜ, ΟΗΑΡ. [1, 67 

ξο68 οῃ, 8Π4ἃ 5808, καὶ γε ἐπὶ τούς δούλους μου, ὅτ. ὈὉΥ 
ὙΠ] Οἢ γα δἰρηϊῆθα οέΐον Ὡδίϊοηβ ἴῃ ρθηθγαὶ, ΨΠΟ, 
(ϑαγβ (οά,) 8Π4}} ἢανα {116 ϑᾶπη6 ρ᾽ 8 θεβϑίον α ἃροὴ 
ἐλεια : θὰ (Πδι 10 νν88 80, γΧ)}ἷὲ ἰϑάγῃ ἔγοτχ ([18 ἢ ἰβίογυ.. 
Καὶ γε ἰ8 ἱπηὸ, ψεα ζωγίλεν. 866 Ψίροι. [αϊοίίβη. 
οδρ. 8. ᾧ 4, Ρ. 287. ΤῊϊθ5 βῆεννβ {πᾶὶ (ῃ6 τιοβί ἰῃ- 
ΠΟ 8] ἀΘΓΔΌ]6 (ἢ ηρΒ ἴῃ (Π6 δογιρίυγοβ ἀγ μοὶ ἴο ὃ6 
ὩὨσρ]οοῖϊοα. Ἐπὶ πάσαν σάρκα, Ὡροπ ρογδοπδ οὗ αἰΐ 
οοπαϊίϊοηδ, δοπδ, ἀαμσἠξογθ, ψομηρσ πιθη, οἰά πιθη; 
(Μαγκδηὰ.) 

᾽ν οἰβίθιῃ σοπιρᾶγεβ ἴπ6 ἰο ] ονηρς ἈδΌΒΙηϊο4] ρΡ88- 
βᾶ68. “αϊνιοπε5 Μοτε Νανοςοῖ. 2, 86. ᾿ΓΕΠΊΡΟΥΘ 
Μεαββί ---- ργορῃοίία ἰΐδγιὴ δὰ ὯῸ8 δϑί γζϑνοιβυγα, 
βίσυΐ 1) εῖ15 ργοιδιί. Ζ2)οδαγῖηι Ἀ. 6. )1χῖ ΠΤ 65 δ. 
Β. ἴος β56ου]ο, ᾳφυδηαο :ΠΘΓ νοβ βιηϊ ἀοΙη11 ΠΙηρὰδ᾽ 
1885, 5.31}}}} τηδ] δβδίδίθι) πηθᾶπὶ ἃ νοῦ !Β ---- Β6α ἰδτη- 
Ῥοῖα ἔυΐζυτο --- αρὸ Π|4πΔ ταϑειςυδη δ. Ὁ. 206] 8. οἱ 
Οἴη68 δῇηΐ Ἰάοηοϑὶ Ϊορὶ. δοἢοείίσοη οἰΐθβ ἴδη- 
οὔππια, ἔο]. θὅ, 8. Ὧηὰ Βαιηιαδαν αῦθα, βοοί. [ὅ. 
Θυυτ Μοβοθα πιδηϊ «“οϑιι85 Πηροπογοί, ἀἰχιῖ 68 
5. Β. ΠῚ ὈΡ3, Τοιηρογίθυ8 Νοίογιβ Τοβίδιηθητὶ 
δἰηθοΙὶ ἰληῖαμη ῥγορηδθίδ νϑιϊοϊηδηΐιγ, 864 ΝΠ 
ἘΞ, ἰθρογθι18 Δ 6β8188 οπμηθ8 [βγδϑὶ 85 δγιηῖ 
Ῥτγορμοίς, 4. ἃ. 406 2, 48. 

19, 20. ἴῃ {Π686 νου 8 11 18 1ηἀ᾽Ιςαίοα (ἢδἰ ρογίοαβ 
οὗ βοιζοῦ 8841}, ποννοσ, ργθοθάβ (ῃδι ροϊάθη ἃρθ. 
ΤΠ6 ργοαϊσὶος οἵ ψ ἰοῦ ψ ἤδγο γοδα (δπη4 νψῃ]ς ἢ 
Β6Γν6 ἴογ ογηϑιῃθηΐ) ἅΓΘ τη θη οη66, Ὀξοδαξα Ὀγ {ἢ 6 
ἄαψ οΓ ἐδε 1,ογὰ 18 βιρηιῆεα ἃ {ἰπ|86 (6 πιοβίέ οἁ]α- 
τηϊΐουβ. ΕῸΓ 1 88 8η Ορ!ῃοὴ σοιηηοη Ὀοίἢ ἰο {ἢ6 
Ἡδοῦτον8, Οσθοῖβ, δηα Βοιηδηβ, (ἢδί Ὀν ῥγοάϊρία8β οὗ 
1πΠ6 Κιημὰ όσα τηϑηςοηθα Μαῖα ροτίοηἀρα ρι0]ὶς 
οαἰδιη 165 δηα (6 τυΐη οἵ βίαϊθ8. ΘΏςΘ6 8Ϊ80 ραγἢ- 
408 Κ68 δηἋ 5808 δηα 8. 660]10865 ψοτο, ψ ἢ {Π6 
Ροοίβ οὔ {Π6 Ηοῦγονϑ δηἀ οὔ σὺ Πδ[ΟΏ8, 18118] ἱπηαρ68. 
οὗ {{π|6ὸ8 1ῃ6 πηοβϑί σαἸδιηϊίοι8. (866 Απιο8 8, 9. 3. 
18, 10, 864. 84, 4.) δὸ [μιοϊδη, ῬΠάΓβ. 1, ὅῶ4. δηυ- 
τηογαίπρ (ἢ6 ρογίδηϊβ ψὨΙΟἢ ργοβαρθα (ἢ οἰν}]} πνᾶγ, 
Β'ηρθ: δυροΓ 4.6 πλίμογα8 ῬγΟα ρΊ1!8 [ΘῈ ΓΓὰ8 Ἱπιρ] Θγαηῖ, 
εεἴμοια, ροηΐϊυη. Ιρποία οὔϑουγε νἱάἀαγιηΐ 8:66 Γ8 

Ε 



68 ΑΟἸΦ ΟΣ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟἩΑΡ. 11. 

πόοῖοθ, Αγάεηϊοπιαιθ ροΐαπι βατηπηι8, σοοϊοάυε νο- 

Ἰαπίο8 ΟὈἰαυα8 ρδ ἱπᾶῆθ ἔλοββ, ογ βειῃ αι {ἰπιθηα! 

εἰ οτί5, οἱ τουγὶβ πγαςαηΐθαι γαρηδ οομμείεη. Ευΐρυτγα 

(Δ]]αοἱ ταϊσαθγαπί σγοῦτα 86 ΓΘ ΠΟ, οἵ νϑγί88 1518 ἀ0ῆ0 

ἀρδάϊε δόγε ἔογπιαβι 80 αἷδο [ν. 221. Ψίγρ. αδοτρ. 

1,468. 866 {6 ποῖβδ οὐ Μαῖίί. 24, 69. δηὰ ᾿ ΝῊ {- 

ΦΊ, 425. ᾿ 

19. ἀτμίδα καπνοῦ, ἰ. 6. ἃ ϑποκα {Π6 ἀδηδβεϑί," [ὈΥ 
8 δοτί οἵ μοηαϊδαϊ8. Εα1.1 Τὴ ψογὰβ αἷμα, πύρ, 
δηὰ ἀτμίς καπνοῦ, τα ὈῪ [π]θοτοῇ, Βεβηροῖ, Μογυβ, 

Ἠοβοητῃ. Ηείηγοἢβ, ϑ.ο01χ, δηά οἴμογβϑ, γοίοιτοα ἴο 

ψ8418, ᾿ηυτάοιβ, δηά Ὀυγηΐηρθ. Βαΐ ἴῃ 2οεἱ δῃὰ {ἢ 6 
Ριθβθηΐ ραβϑᾶζα (Π6 8 ]6οί 18, (Π6 ργοάϊβίε5 ν᾽ Ὠ]ςἢ 

βῃοι ἃ ργεβᾶρα ἃ οδἰ δπλιτουβ ρογοά, ἃ (616 οὗ νης 
νοηροᾶησδ. ΒΥ 3ῖγε, {πϑγθίογθ, ΠῚ ΠΊΟγΘ σογγ ΕἸ γ᾿ 
ΡῈ υηάδετβίοοά ἐρπίέοα πιδέθογϑ, βι]ρἤυγοοι!β δηὰ 1ῃ- 
βαπιπλαῦϊα ὈοάϊοβΒ ψηϊοἢ ὈΌΓη δηὰ 8ῃ1|η6:; δ8ηα ἈὈΥ 
δηιοκο, ἰμϊοῖκ δηὰ δ᾽αοῖκς νᾶροῦτθ ψ]οἢ δβοθηα ἵγοπι 
(86 φαγί, δηά οὔυβοαίθ τπ6 ἰρὶιε οὗὨ (Π6 δὴ δπὰ 
τὰοοη, 80 [ῃῖ [Πο86 ἸυπηϊηαΓ 68 γεσεῖνο [Πα τυδιουηὰ 
οοἴους (αἷμα) ψ Ποἢ 8. ἀβ08}} ΥῪ οὐβογνθὰ ἰο ργϑοθᾶβθ 
δαί μῃησακοθ. ὅ66 ἴπ6 ποῖβ οἡ Μαῖίί. 84. δῃὰ Ηδι- 
ΤΩ ΟΓ᾽8 Οδβογνδίίοηϑ. Μοζϑονοσ, ίγοιῃ ψῇδί ἢ88 δ θη 
βαϊα ἴξ ἰ8 πηδηϊξοδί {πᾶὶ (6 ψογάβ οὗ 42οεὶ, Ὀγουρδῖ 
ἔοτνατὰ αἱ νοῦ. 109 ὃς. 20, 86 οί (88 80π16 ἰϑίδγργο- 

[615 (6}1 υ.8) ἰο Ὀ6 τοΐδγεγθα ἰο ψῇδι 18 Ὡδγγαίθα δὲ 9 
δηα 8. (Κυϊη.) 

20. πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν ---- ἐπιφανῆ, ““Ὀείογα (Παϊὶ 
στοδί δηὰ δυι! ἀαν οὗ (ῃ6 Τοτὰ σοπιθ. Βν τὴν ἡμέ- 

ν τοῦ κυρίου 18 ΠΟΙ ΠΟΠΪΥ ἀηάἀογϑίοοά 6 ρεγὶοά δὲ 
νοῦ οὐ 5ῃου]ά ΡΟΣ ουξ ἢΪ5 ϑρίγιί. Βιιέ {Πϊ19 ἰῃ- 
ἰαγρσγαίδιϊοῃ 18 [140]6 ἴο τηᾶην οὐ)]θοϊίοῃμβ. ᾿Ἐπιφανὴς 
ἰὴ ἐμ δερῖ., δῆθνγοΓβ ἴο (Π6 Ηδ6ΌὉ. δ᾽), ἐογγδίο Δ: 
υἱδίο, ψ θΐοι Ααυΐα, ου Πδυξ. 10, Φ1., ᾧ ϑδτη. 7, 98., 
Ἐ ὙΠ δονν8, 88 ΒΥ Ὧθ6 δ66ὴ ἰὴ Τδηοῃυϊα (τ Ἰμ ἢ ἰδ γὼ» 

ἀυςεὰ ἱπ ἴῃς ποία οἡ Βεν. 16,1}, Γεοκοηῃρθὰ ἴῃϑῖ (Πϊ8 ννου]ὰ ὃς ἔμ] 
8]1εἀ ἴα {Π6 {ἰπ6 οὗ ἴπ6 Νενν Τεβίδιηθηϊ, “ΓΠεβα {ηρβ (88 Ἔνε ᾽ 
οὐδ Κηονν8) τνεγα [ΗΘ ράΓΕΥ αἱ {πὸ {ἰπια οὗ ΟὨγίβι᾿ 8 ραββίοη αὐ 
(ὃς ἀεδίτυοίίοη ᾿μὶ τὐῤτομενι δηά  ἡδω Δέϊεγνδσαάβ, δος ἔῃ {πα 

νοϊδίϊοηδ γγὰ ἴᾳγα ἃ ὀφρβογρίίου οἵ (ἢ ρυυ πίθῃτηδη ἰηβὶ 
εἰπόντα ἐδ ἶε8 οὗ (6 Ομυτ το. (ϑοδιοειεει.) ΟΕ ΒΟ 
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Δηα ΡΒ, 88, 8., ΕΧργ68868 Ὀγ ἐπίφοβης. Βιυΐ (Π6 δορί. 
ΓΟΠΘΓ τΠ8 τνογά ἐΝΎ, ἢ ΝΘΓῪ ΤΩΔΠΥ͂ ρϑβ8δρ68 (88 
ἡιάρ. 18, 6.. 1 Ῥατ. 17, 91., 906] 2, 11., Ηφδτ. 1, 7., 
Μ4]. 1, 14.) ὈΥ ἐπιφανὴς, ἐἰιδίγίοιιδ, γοπιαγ καδίο; 
βῖποαθ {ποὺ Πουρῆς {ἢ 6 ἘΠΕ δ 2 (ο Ὀ6 ἀογὶνοα 
ἴτοπι Γῆ γ. Νοῦν ἴῃ 206] τῃ6 βυθ]θοῖ γοϊδίθβ ἰο (ἢ6 
{ἰπ|6ὸ ἤθη αοὐ ψου]ὰ ἴακα νϑηρθδῆσθ οἡ ἢ8 6ῃ6- 
ἴῺ168. ((οπηρϑιῈ 4, 2 55:.4ᾳ.) ὙΠαογοίοσγο ἴῃ [Π6 ϑερί, 
ἡμέρα ἐπιφανὴς τηθ8ῃ8 ἃ ΟΔΥ ΓΘΙΠΆΓΚΑΡΪῈ ἴος Ὀϊνὶηδ 
Ρυπιϑῃπιθηΐ, ἰῃ ψὨῖοῆ Οοα 58ποι ἃ ἀἰβρίαν ἴο τῃ6 
ΘηΘΠ165 οὗ δθ 68 ὈοΓἢ [}18 πη] δ δηα ἢϊ8 ψγϑίῇῃ. 
80 {{π|ὲ ἐπιφανὴς σοὔ]65 (0 πηποΐε [ἢ 8 5816 ΠηΘΔΏΪΗηρ; 
ψ1) φοβερὺς. 
Νον βίηςθ ἡμέρα κυρίου, ἴῃ {Π6 ΟΙΪά δῃά Νὸν Τ68- 

ἰδτηθηΐ, οἴἴεη ἀδηοίθβ [1π|6 οὗ νϑηρδθαηος δηά 7υαρ- 
τη δι (566 6 ηοΐα οἡ Ηθδτγ. [0,26.); 51π66 ἐπιφανὴς 
ΔΏβνοΙΒ ἰο (ἢ6 ΗΘὉ. ΝΕΥΣ; δῖποθ, ἴὴ (ἢ 6 ἐμομοὶ οἵ 
Φοεὶ ἴη φασβίοη, [ἢ6 8υδ]6οΐ 18 ἃ ρεγιοα οὗ οδ δι ν : 
δίη66, 8 νογ. 19, ΘΓ τη η!]Π]οηρα ἴπ6 ργοα! 65 ψῃϊοῇἢ 
βΒῃου ἢ ργϑοθάδ ἃ ρογιοα οἵ οδίδιην ; δηὰ βίης δέ 
νοῦ, 91. ἴ[Π6γὰ [Ὁ]]}ονν5 πᾶς ὃς ὧν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 
κυρίου σωθήσεται, ΜΘ τηιϑέ ἀπαἀουθίοα]ν ὑπάογβίδηα 
α οαἰαπιϊίομς ἐϊηιο, ἴθ ΜὨϊοδ Οοὐ ψου]ὰ δχογοὶβθ 
σοπαΐϊμη Ραηϊϑῃμοπὶ οὐ [Π6 ρδγνθῖβα 9 ψῇο 
οφρροβοᾶ (6 (ἨἩγιϑίϊδη δ! ρίοη, δηὰ σου] ρα δ 
{ποῖγ ἱπηρ ον ἂἀπά σοηι δου ὈΥ ἴἢ6 ἀσϑίγιοείοη οὔ 
(ποῖ εἰν δηά Τοηρίο. (Κυϊη.) 

Κνεἰδβιοίη σοιραγοβ Τδοῖῖ. Αρτγὶς, 84. προηϊίθ 1" 
ΔΏΙΪΒ τηδρηυτα αἴθ. “96γοπ]. 80, 7. υὰρ. 6. Τ 
συπὶ Ηϊεγοβ. αβη. ἀΐδθῃ Ἰπα!1ο τηᾶρηὰπμ. Οπ {Π6 
Ρτοάϊρ᾽ε8 ἤδγα πηθης οηθα 866 Ἰ)οθάσιᾶρα. 

41. καὶ ἔσται, πᾶς ---- σωθήσεται. ἴΟνομα, ψῇΘ6Β 
7οϊπεά τὸ ρδγδοηὶδ, 16 (ὈΥ ἃ Ηθυγαίβη)) γοἀυπηάδῃς ; 
48 ἰὴ Ατςίβ 8, 16. 9, 14. 1 Τί. 6, 1. 1 (οτ.1, 4. 
Οοιαραγο οι. 10, [Φ. ὦ Τίπι, 2, 22. ᾿Επικαλεῖσθαι 
τὸν Κυρίον ἀδηοίε58 ἐο εὐογδἠΐρ Οοά. (δε6 Ρβ. 79, 6. 
ΖαςἘ. 18, 9. 18. 65,1.) ἤενο, ονανογ, (δοσοτάϊηρ 
ἴο [δδ ἱπίοηί οὗ Ῥείοσ,) 10 βιβρῃ:ῆθδε ἰο δοκηον]εάμα 
76ϑθι5 38 ἰἴ6 Μοϑείδδ, δῃὰ (ὁ δηϊῦγαςδ 8 ἀορίγιβό :᾿ 
88 ἴῃ 1 Οογ. 1, 2. Βυ σωθήσεται 18 πηθϑηΐ ““584}} 6 
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Ῥτγοϑοσνοὰ ἔγουιν {ῃ6 ρογβθουζίοῃβϑ δηὰ οδίδηη 68 
ψῃοἢ ψ|}} θ6(8}} (6 96 ν5." (566 τῆ6 ποῖ οὐ μυΚα 
21, 28.) ἀῃὰ Μαῖί. 24, 18. (Κυϊη.) 

42, ΤΠ6 ῥαββᾶρθ ΠΥ 6 (8 ῥϑΙαρἢΓαβοά: 
«Ὕηδ4ι ΟΟα τᾶν νοῦ ἴῃ υ.8, δηα [ἢπ5 1Π6 ΡΓΟΡὮΘΟΥ 
οὔ 906] 06 εβδοίι! ν {016}16, ψ οὐνα ἴο “6505 {Π|6 
Μαοβϑίδι, ψῇῆοπι γα οσυοϊῆοθά, θυ νοι Οοὐ δαιὰ 
ΓΘΟΔ]]οα το ᾿Π, δηα Ὀγ νίιοβα δἰὰ τὴς Ηοὶγ δρίτϊ 
δι) θ6θη τπ18 ρουγοα ἔογίἢ." δ [ΓΚ 94, 49. 
Ψψοἢ. 14, 10. 46, 16 ὃς 26. (ομηράᾶγα ἰηΐγα νοῦ. 88. 
ΤὨ]Β 15. {Πη6 5Βυ}]6ςΐ οὗ {πΠ6 γεπιαϊηάθν οἵ Ρείθιβ ογϑ- 
τἴοη, δηὰ 10 15 (ἢ}8 ἰγϑδιϑα : “6808, ψ ῇοι) γ86 ογυ- 
εἰῆοά, αοἀ [88 γϑοβ θα ἴο 1Π|ᾷ: ἴογ 1 νὰ8 Ὡοΐ 
Ῥοββι 6 (ἢα΄ ἢ 8ῃουϊά Ὀ6 Ποϊά οὐποχίουβ ο ἀοϑίῃ 
(866 Φ2----94..), ϑ᾽':ης6 ΄η Οοά ἴα τεροβϑά ἢϊ5 ἢορε δηὰ 
Τυβῖ, δηά νγὰ8 {π6 27 δεαὶ!." 115 βοηιἰπηρηΐ Ρροῖογ 
ἢ45 ἀγοβϑβϑά τρ ὈΥ οἰτηρ΄ 6 ψογά8 οὗ Ὠανιά, ΡΒ. 16, 
8. 8064. δηἠ [85 τγοίοιγοά {ῃδπὶ ἴο 9655. (866 925 
8644.) ἜΠοη δἱ 88. ἤθε ροθβθ οὔ ἰο ΒΑΥ͂: “Τῆδί 
Ψ68ὺ5, {Π6η, ψἤοηὶ Οοα ἰ4ῖἢ τϑοδ]!] θα ἰο 118, δηά 
Ἰηνοβίθα νυ ἢ ϑιργαῖηα ἀϊρηϊν, μδ1}} ᾿πηραγίθι ἴο ἃ8 
{6 Ηοὶν ϑρίγιι. Οὐ μη (ἢ6 ψογαϑ οἵὨ Ρ8. 110. δΐϑ 

“τηθδηῖ, ΨὨΙΟἢ νοι γουγϑοῖνο8 γα δοσυβιοιησα ἴο Γϑίδγ 
ἴο {πΠ6 Μεββίδῃ. (ὅθθ. νϑγ. 84 ὃς 835.) Ὗἵἴοι τηυβῖ 
τπογοίογο ὈῈ ρογϑυδαρα {80 .96808, ψῆο ψγὰβ ογαςσὶ- 
ἢοά, 15 ([ῃ6 Μαεβϑβιδῇῃ." (νοῦ. 86.) (Κιπη.) 

22, Ἰσραηλῖται. ΑἩ Δρρεϊ]αίίοη οἵἁἉ ψῃϊοἢ 16 76 78 
ψ ΘΓ ῥγουὰ (866 2 (ογ. 11,22.) βίποθ {Π6 ἢϑδῆηδ [βγδοὶ 
πνᾶ8 δοβϑίονοα ὈΥῪ Οοα ΠἸπΊ56 1 ὕροη {Ζ4ςοῦ, (6φεη. 
82, 48.) το ὃ6 ἃ ΒΥπ)θοὶ οὗ Ὠίνίηα ργάςθ. (866 Κορρβ 
οἡ οι. 9. 4.) ΒοζΖα, Ηοιιπηδηη, ΝΥ εἰβίθίη, Ηοίῃ- 
ΤΙ οἢ8, δηὴ οἴπογϑ, σοηϊθηα (δὶ Ρείοσ οδ θα “7688 
Ναξδώραιος, Ὀδοάιι56 {6 ἐν πδά Ὀδθη δοοιυβίοιηρά, 
ουΐ οἵ εοηίζοιηρῖ, ἴο 80 σδ]] ἐΏ. ὅδε Μεῖίϊ. 27, 71. 
᾿ΟΙΏΡΑΓΘα ψ} ἢ Φοἢ. 1, 46. Αοἴβ 94, ὅδ. 1, Ὠονανοσ, 
δ΄οσράθ ἴο [ἢ6 ορίηΐοη οὗἨ [ῇἢοβ6 ψο {π1ηΚ {παι «6811 
γγ88 80 οΔ]]6α Ὀγ Ῥεῖθσγ, δοδιιβὲ {πΐ8 ἢδὰ Ὀδοοιηα ἢ 8 
ΒΔ] Δρρε δίῖνο, 8858 ἴῃ Μαγῖς 16, 6. ΔΨοἢ. 15, ὅ. 
᾿Αςἰ8 8, 6. 10, 88. ὅ66ε τῃ6. ποῖα ου  Ψοῖ. 1,- 46. 
.10, 19. 
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Φ2, ΓΑνδρα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένον ---- οἴδατε. 
Αἴἶδον Θεοῦ, Κυρκο, Ἡοίησγίς 8, δηὰ οἴπεγβ, ρίδοβ ἃ 
ϑίορ, δηά ευρρὶγ ὄντα : ψ ἢ ψ ἢϊοἷ δυ θυ 101) Μγ6 
ὨΔΥ, πονϑονοῦ, ἀΐβρθηβθ. Ναν, {6 [Ὁ] οσηρ τ οΓάϑ, 
οἷς ἐποίησεν δι’ αὐτοῦ ὃ Θεὸς οἰθοαΙν 5ῆον (δδὲ (Π6 
ψοΣά8, ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένος ΔΓ6 ἴο 06 υηϊϊο6ά. 
Νονν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ 8 ἴοῦ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, οἷπσα {Π6 ἴψνο 
ῬΓΘΡΟΒΙΠΙΟἢΒ ἃγα οἴϊδθη ᾿ηςογομαηροά ; ἃ8 ἴῃ 24π|. 1. 
18. Ζ“οβορῇ. Αηϊ. 7, 14, 5. ὅ66 (6 ποῖθ. οἡ Μείϊ. 
11,190., Ὠόοτγν!}} οὐ Ομαγίοη, 548. ἢ θιΖ. οὐ [μιοΐϊδη 
αγπηι. 20. αηή Ὀ,οαϑηογ ἢ ἰοςο. [ΤὨ]5 Ἰάϊοπι 18 οἴϊθῃ 
ἔουηῃά ἴῃ ΤὨμπογά!ά68. Εα11.)] Τα νοῦ ἀποδείκνυμι, 
(οη ψῇοβα νϑγιοιβ 586 η868 8566 Κτθῦβϑ 8πα [.ΟΘβηοΓ ἰη 
Ιος.) ἀδποίθβ "" ἴο ργονθ, ἀβδιηοῃβίγαϊθ, δνίηςα :᾽ 88 
ἴη 27,7. Χρηορῆῇ. 46 Βορ, Αἰἢ.1,1. 80 διιδαηηδ, 
ὃ 1ὅ. (εἰτρα ὈγΥ ψαϊοκη.) ἀπεδείχθησαν δύο πρεσβύτεροι 
ἐκ τοῦ λαοῦ κριταί. “ΓΒ 8: ση]Πσ ΔΈ! Οη 18 νΘΥῪ Βα] 8 06 
(0 1Π6 ργεβθηΐῖ ρᾶββᾶρθ; δηα {Πογϑίοσα ὈΥ ἴΠ6 ψγογάβ 
ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένος εἰς ὑμᾶς, ὅζε. 8. 8ὶρ- 
πἰδοά ἃ τὩΔῃ ἀρρτονεὰ οὐ οὐ Ὀγ τῇδηγ ἀπά ρσιθϑδῖ 
Τηΐ"8601685,4 Ὠίνιηρ ἰοδοῆογ, ἰπΠ6 .“δοδίαἢ. 90 τεῦ. 
ῷ, 4. ἐπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦύ. Νοῦν “6805 ΠΙΠη56 
ΔΡροδ] δὰ ἴο ἢ18 τον ἶϑ, 1. 6. γϑιμ γα] 6 ἀθαάβ, [ΓῸΠ} 
ψοἢ 1 πὐὶρῆς 6 ἰηΐοιγοά τὲ Π6 ψὰ8 ἃ Ὠινίηθ 
[,ἐραῖο, (ῃ6 Μαββιδῃ. (ὅε6 Ζοἢ. 10, 87. ΨΖοἢ. δ, 86. 
ΜΏΘΓΘ σοηβα {πΠ6 ἢοί6.) Δυνάμεις, τέρατα, δηὰ 
σημεῖα ἃἴ6 ΜΟΓΩΒ ΠΘΑΓΪΥ ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΙΙ8, Δηαἃ 8Δ᾽΄᾽6 ἤθγα 
«“οπ)οϊηθ ὈΥ ΨᾺΥ οὗ ἱπαϊςδίίηρ {Π6 Πυπιραγῦ δηΐ 
νΑΥΙΘΙΥ οὗ [8686 γϑιηδγκαῦϊα ἀθϑάβ ; 88 ἴη Φοῇ. 4, 48. 
ΔΠα οἰβενῆογο. Οἷς ἐποίησε 18 ἴῸΓ ἃ ἐποίησε. 966 
τῆς ηοΐα οἡ Μαικ 7, 18. ἀπὰ 20}. 4,956. Βγ ἐν μέσῳ 
ὑμῶν 15 τηϑδῃϊ ΒΙΠΡῚΥ αὐιοπρ ψομ. ὅε6 [ἢ6 ηοΐθ οη 
1Κα 2, 46. (Κυιη.) Μοιδβίθιπ 88 1ΠΠπϑἰγαίθα {ἢ 6 
Β6η86 Οὗ ἀποδείκνυμι ὈΥ ὨΒΠΊΘΓΟΙΙΒ ΘΧΔΙΏρΡί65, ἴῸΓ 
νοῦ 1 ηγιϑί Γαίδσ (ἢ 6 γϑδ δῦ ἴο ἢ]5 ποίθ. 

ις 938, τοῦτον τῇ ἀρισμένῃ ---- λαβόντες. Ὁρίβειν βἰρηί- 
ἤθε ἰο ἀσῆηεσ, ἰ᾿π1ἴ, ΔρΡοΐηϊ, ἄθογσγθθ. ὅ66 ΕἸβῆϑσγ ἰῃ 
ἶΙοσ. Ὑπεγθέογθ τῇ ὡρισμένη βουλῇ Τη68}8, ““ Ὁ [6 
ἀρῆηϊίο, σαγίαϊη, παπιυΐαδία ἀδοῦθο οὗ Οοά." 866 
ΓΚ Φῷ, 22. Βούλη Δηῇ πρόγνωσις ΔΓΕ ΒΥΠΟΙΥΏΟΙ8. 
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ι'ς ἰ8, Ἰηἀδοά,,. ΟΥ̓ 8Βοπ)6 δχρἰαἰῃθα ργδβοίθησο; 
δι (85 Κτθὺβ ψ6}} γθηιαγκ8) ἴῃ6 οοηέεχέ ΤΟ] Γ68 1 
{ο Ὀ6 τρῃηάἀογοαὰ ἀεοῦϑο, σομηδοί; ἃ8 ἰῇ 1 Ῥεῖ. 1, 9. 
ον {Παΐ τΠ6 76») δηα Ποιηδη8 Βῃου } ἃ ἤᾶνο ΘΧΟΓΟΪβοα, 
ΜΠ Π πρυπίίν, ν]οδησα δπεὶ στ υγ ἀρδιηβὶ (γὶβί, 
ἀϊὰ ποῖ ἀθρθηά 80 το ΟἹ ΔῺΥ ΡΓΘΒΟΙΘΠςΘ, 88 οἵ 
{86 Πιίνίης ἀδογθος, "ΓὮ]Β πρειηετθσα οἵ πρόγνωσις 
ἰ8 Ὠοῖ ΟἿΪΥ σοηῇτγημοα Ὀγ {Π6 ιϑᾶρὲ οὗ [6 Ηδῦταν, 
θυ τη6 τορος. Εογ ἢ Ηδῦγοννβ τ186 Ψ)ἹῚ (48 {86 
Οθοκβ ἀο γνῶναι) ἴῃ (ῃ6 56η86 οὗ (ὈΥ͂ 8 πιεϊΟὨΟΙΥ͂ 
οὗ σδι86 ἴον οβδοῖ) ἄδονδο, αρροὶηί. δο ΗἩεοτγοαοί. 
ἢ, δ, 4. εὐτυχῶς μᾶλλον γνόντες, 5611. τοῦτο, ἘΏ1]Ο, 
966 Β. ἐγνωκῶς ἀνθρώπου κατηγορεῖν, ὃς 686 Ε. μετὰ τὴν 
μάχην ταύτην ἔγνω δεῖν τὴν χώραν κατασκέψασθαι. δα 
ΕἸΒιθῦ πὰ [οοβϑηθγ, Βυ (Π6 νον 8 τοῦτον τῇ ὡρισ- 
μένη βόύλη, αε. Ῥείογ (Δ  }Υ γα ρ 168 ἴο [η6 οδ]θοιίοη 
οὗ τ6 726 γγΧ8, νῇο ϑβϑίυπιθ]οα δὲ (6 σγυοϊβχίοη οὗ 
6805, 4. 4ἃ, “Ἴδε «.εἐνγ8 οομέά ηοΐ ᾿ιᾶνα 80 ἰγϑαίθα 
Ὠμπ, υηἰ688 αοὐα ᾿αὰ μογιηϊ 64 1 80 ἰο 6; δηά 
{πογείογα ἢθ ιτάθγνεπί ἀθδίῃ Ὀγ τἢ6 ψ1}} οὗ ἀοα; 
Νοῦν ἴὉ τηυϑὲ Ὀ6 οὐὈβογνθα (δ΄ ΔΩΥ ΟἿΘ 18 8414 ἴο Ὀ6 
ἔκδοτος, ἢ 15 ἀ6] Ινογϑά τι ἴο 8 δηθίῃν βθοκίηρ Ἠΐπὶ 
ἔοσ ρυμπιβῃμηθηί. Τῆυ8, 1ὼ (ἢ6 Ὠϊδίοτγ οὗ Βε], νϑζ. 
420., {πΠ6 Κίηρ;, 15 8818 ἴο 'ᾶνο σίνοη τ Βεὶ ἰο Ὠαηϊοεὶ, 
ἰ. 6. ἐο ἀο ας ἠδ τυομἰὰ ιυϊέῆ ᾿ΐηι : ΜὮΏΘΓΟ ἔκδοτον δοῦναι 
185 δαυϊναίοης ἴο ἐκδιδόναι ἴῃ Ἡδτγοάοί. 9, 86. ῬῃΠο 
97 κ. ἴη Ραϊθρῇ. 0. 41. Αἀιμείαβ ἰδ Πρ ἴο 
ἄρθινοῦ ἃρ ΑἸςΘβίαβ ἔκδοτος ἐξαιτουμένῳ: 80. αΪ80 
“Ζοβαρῆ. Δηΐ. 6, 1ὅ, 9. λάβων αὐτὸν ἔκδοτον, ὃς, Β6]]. 8, 
, 81. Θεὸς τὸν τῆς πόλεως λαὸν --- πρὸς ἀπώλειαν 
ἔκδοτον φονεῦσιν ἐχθροῖς παρέστησεν. Μδηγ οἴει 6χ- 
ϑιηρί68, ἴοο, ᾶτ6 δή ἀιισθα Ὀγ Παρἢο], ΕἸβηθγ, Κυρῖκθ. 
Κτορ5, Μυηίϊ, 1, οαβϑηθγ, δηὰ δ Κηδοσ. 

᾿ς ΤΪὴ [86 σοῃϑίγυσίοη δης πη ογργοίδιίοη οὐ ἔκδοτον 
λαβόντες διὰ χειρῶν ἰ(ῃ6 (ὐΟπηηδηΐδίογβ ἃΓ6 τηυςῇ 
ἀϊν!ἀ6ἀ ἴῃ οριπίοῆ. [ππρογοῦ δηα οἱ ἢ γοίδι ὄκδο- 
τὸν λαβόντες ἴο Θοά, ὈΥῚ τνῇοβ6 σοιηβε] ({Π 6 γ ουβοσνθ) 
1{τὴᾶγ Β6 βαϊά ἰο ἢδνα Ὀδθῇ ἄοῃθ, δῃὰ ψῆο, 85 ἱΐ 
γγόσο, ἀδ]νοσθα ΟΠ γιβὲ ἰο {Π6 568. Βας {Π|8 βϑϑιῃβ 
Πατβῇ δηὰ ἔλι-[εΐομθά, ὙπῈ ψογαὰβ γαίῃοσ σεΐρε [ὸ 
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(ἢ ἰγϑιίοσ Ψψι448, ἔγοπιὶ σοι {π6 796 νν8 ταοοϊνοα 
εβ805, 88 1Ἢ ψεγα ἀ 6! Ινεγθα Ρ δηά Ὀοἰγαγοά, ἔκδοτον. 
Οἰδετβ, δηα ἱπάβαϑ τηοβὶ ἰπιθγργθίθγθ, 48 Οτοίβ, 
Γλημθοτγοῖ, οΙ, Ηδιυπηδηη, δηὰ ΒΕ οβθητη 6 γ, γθίδσ 
διὰ χειρῶν ἀνόμων ἴο βέέαἑε ἀΔηὰ ἰῃἢ6 Εοπιδη 5ο] 6 γϑ, 
δηἀ, 1 {Π|ηΚ, τὐρλξίψ, β'ἰησο τῃ6 Οθη 168 ἀγὸ κατ᾽ 
ἐξοχὴν 881 ἴο Ὀ6 ἄνομοι, ποῖ θαίηρ' απάογ {ῃ6 Μοβαὶς 
[νν. ὅο Βοιῃ. ὦ, 12 ὃς 14. 1 (ογ. 9, 21. 1 Μδοο. 
ᾧ, 44. Βιϊὶ χειρὸς, ΜὨϊοἢ 18. ΤΟ Πα ἴῃ τπδὴν Μ85., 
8668 {Π6 {ὙἸ1ῸΓ Γαδαϊηρ', δΔη 15 σοι γεϑροπάθηξ ἴο ἐπ 
Ηεοῦὺ. Ὑ3. Αἱ προσπήξαντες τηι5ί Β6 ΒΌΡΡΙΙΕα σταυρῷ ; 
Δηἀ {π6 ρᾶϑϑᾶρθ ΠΥ ὕ6 1Π8 ἰγδηβἰδίθα : ““ νῃρΙη 
πανίηρ τϑοοίνοα ἀθ! νογθά ὑρ ἴο γοῦ, ὈῪῚ {88 βυϊ6 
σουη86] δηὰ ἄβθογθθβ οἵ Οοά, γε ἴᾶνθ ἀδβίγογρα 
τὨγοιρἢ (Πη6 πιράϊπι οὗ [ῃΠ6 (σθης 68, ψἢο ογυο ρα 
1." Ροιοτβ δυαϊίουβ, πα θϑί, δα οί ᾿ἰαἰὰ Ὠδῃᾷᾶς 
ΟὨ “6508, ἀηα ἀεοἰνεγοά ἢϊπὶ ὑὉρΡ ἴἰο ἰῃ6 (ἰθηι 169, 
βίησθ τηοϑί οὗ ἤθ πὴ νει ,)υγεῖση 96); Ὀαϊΐ, 458 [ῃ6 
Οὐοιηπηοηΐδίοῦβ ΠΡ ΠΟΥ τοηγᾶγκ, {ἢ 6 βίδίη οὗ ῃδι ἰγδη8- 
δοίΐοη δαπειθὰ ἴο [6 ψῇῃοϊθ οὗ {86 96 ]8ῃ: παίίοη 
δη 1Π08 Ῥείθοι᾿ 8 ΘΧΡΓΘβϑίΟη ΙΩΔΥ͂ ΨΘΙῪ Μ6]1 θ6 [ι8ὲ1- 
βδεά. (Κυϊη.) 

Μαγκίδηα θηαυϊγοβ ψ ῃθῖῃογ {86 ψογὰ προσπηγνύμι 
15 αἰβθνογα ἰο θ6 ἰουηά 1ἢ [Π6 8Β6η86 οἵ 7αϑέοθη ἐο ἐΐο 
(7085. 1 ΔΏΘΜΘΓ, ΡΕΓΠΔΡΒ οῖ ; δυΐ ἰπαὲξ ψ}}} ποί 
τον ἰΠδ΄ 1{ 18 ηοΐ 80 ιιδ6αἃ ἤδγθ, [Π6 υϑᾶρα οὗὨ {6 
οἰ] Θη! βίο ἀϊΠἴδγίηρ πα οἢ ἔγοπι ἐΠἸὰὶ οὗἁ {πΠ6 (]αββίοαδὶ) 

Ψ ΓΙ ΟΙ5. Αἱ 8}} δνθηίβ, [ἤθγθ οδῇ 6 ὯῸ οσσδβίοη οΥ 
{π6 οοπ]δοίαγα οΥἹ Μαγκ]δηά, προσπαίξαντες οΥ προπαί. 
ἔαντες. 

24., ὃν ὁ Θεὸς ἀνέστησε, λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου. 
Ἐογ θανάτου τηΔΥ Μ55. ἢανα ἄδου; ΜΠ ἢ γθδάίηρ ἰ8 
φρσϑίδιγθά θγ Μῇ!, Πογ!ηρ,  αιοκπαθγ, ἀπά Οτγῖθϑ. 
Ὀδοῖ, ψη0 γθαῖ (6 ἔύγπΙῈΓ ἃ85 δὴ ἱπίθγργοίδιϊοη. 
ΤῊ 8688, ἤονενοῦ, ΓΘ Π) 815 [ἢ 6 5816, Β[η66 ὈΥ ἄδης 
1πΠ6 Οτοοκ8 οἴθη ἀεβισηδίοα ἀδδίῃ ἰἴ861|{,,. Βυΐ 5ησε 
{86 σοπμηοῃ ΓΟ Ωρ; 18 ΘΙ ρρογίθα ὈῪ {ἢ6 δυϊδβονὶς 
οὔ Πα Ὀεβί, δηὰᾶ, Ἰηἀε64, [6 ργοαίογ ρετγὶ οὗ {πὸ Μ55. 
10 ἰ8 υπάοιιρθίοα]ν ἰο 6 τγοίβδίπθά. [1ι 866π|8, ἰρο, 
ΤΌΤ ΔΡΓΘΘΔΌΪΘ ἴο {Π6 5᾽Π1|016 8:}]6 οὐὗἩ [6 βδογρά. 
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στο. Τῆθ οἵποσ ργοοθοάθά ἔτοπὶ β8οη)6 βυςῇ 
Ἰδαγηθα οογγδοίοῦ ἃ8 ἴῇ6 ρϑίϑοη ψῆο οηιοπάδαὶ [ἢ 6 
δἰψίε οἵ (ες Νὸν Τεβίδιηθης ἴῃ {ῃ6 (οἄ. (ὐδηϊδῦ. 
Εάϊι.1 ὙὍΠα οἵδον γεδάϊηρ 8566ΠῚ18 ἴο ἢᾶνθ Ὀθθη ἰη- 
ἐτοάἀδιυςοα τοι νϑσ. 97. δῃά Ρᾳ. 18, 6. νῆογε ὠδῖνες 
τοῦ ἄδου τα τηρπιϊοπθά. Τη6 Ψψογᾷ ὠδὲν, ψὨοἢ ἴῃ 
τ1π6 δερί. δῆβϑννοιβ ἴο (ἢ86 Ηε}. Ὁ ΩΤ 15 Ῥγορεσὶν 
υ86α οἵ {Π6 ρΡαϊη8 οἵ ραγιίυττίοη (1 ΤἼΘ6858. ὅ, 8.), δηά 
ἤδη ΟΥ̓ ΔΩΥ νἱοἶοηΐ ἀρΌΠΪ65 ΟΥ αἶγα οδἰ 1165. ὅ66 
1Π6 ποία οἡ Μαῖίί. 24, 8. Τα ἰθι π|5 ἤθγα θιῃρὶουθα, 
λύειν αηα κρατεῖσθαι, 'ἰκΚ6 411 νεογῇβ δχργθϑϑῖνα οὗ 
εοπαίγοϊπΐ, ατὸ, ὉῪ {6 ατοοκβ δπὰ Ηβδῦτγενϑβ, {γο- 
ἀδητγ υϑοὰ οὔ “γί ὅδ0 «οὉ 89, ὦ. ὠδῖνες δὲ αὐτών 

ἔλυσε. Τιγοορῆτοη, 1108. σφὲ ὠόῖνας ἐξέλυσε. ΖΕ] ἴῃ, 
Η. Α. 19, δ. τοὺς τῶν ὠδίνων λῦσαι δεσμούς. Μιοἢ. 
4.,9. κατεκράτησαν σοῦ ὠδῖνες ὡς τικτούσης ὅ66 4130 
ΙΚὸ 18, 16. Ηρηςο ποῖ ἃ ἔον (οιηπγρηίδίοι 8 
ΤΟΠΩΘΙ ὠδῖνες θανάτου τηοΓγῖ]9 ἀοίογεβ. Βιιῖ 8[ης6 
ἄραι ρμιξ απ ἐπά ἴο (6 βυεγιηρβ οἵ (Πγιβϑῖ, 10 ἢδ5 
Ὀδθϑη ἰπαιγοα, ἢονν ἢ6 σουϊὰ ὕ6 5α]ἀὰ ἴο ἢανα γίβθῃ 
ἀρϑίη, ἐδ ραὶπ5 οὗ ἀφαέξ, δεὶησ ἰοοδο ὃῷϑ᾽ Το γϑγονθ 
τ 8 ΑἸ συγ, τπ6 (οιμμπιδηϊαίοτβ πᾶν ἀον βοα νᾶ- 
τίουβ ᾿ποῖῃοά8. ΒοζΖα {{|ηὴΚ8 {π6 ὠδΐῇΝνες τοῦ θανάτου 
ΔΓ ἴο ὃὈ6 οχρία!ηθα ἔγοαι {Π6 Ποῦτγον Ἰάϊο), 8ο {Πδῖ 
ὈΥ ἴἴ πᾶν Ὀ6 βρη πῆρα ἃ τογπιθηΐξηρσ δη ραϊηδι 
ἀραι, θανάτος ὠδυνηρὸς ; ἃ8 ἰῃΠ Μαίί. 24, 1δὅ. τὸ βδέ- 
λυγμα ἐρημώσεως ἰ8 Θαυϊνδ]οηΐ ἴο ἐρήμωσις βδελυκτη, 
δηὰ ἴῃ ἔοπι. 7, 24. σῶμα τοῦ θανάτου 8 [ὉΓ θνητόν. 
Βυϊ ον] ηρ δηά οἴδογβ γρμν γοηᾶγκ, {πᾶΐ {Π6 ΓΘ 
Ὑ 88 ΠΟ ἸΟΏΡΘΓ ΔΗΥ͂ Ραΐῃ ἰη σαί, ἴγοπὶ ψ ϊς ἢ ΓΟ γιϑὲ 
νν 88 γοϑιιβοίίδίβα, 5156, δεν πανίηρ πηάδογροπο (ἢ6 
δι ἔθει ηρϑ οὐ τῃ 6 ογοβϑ, ἀθδῖ ψ85 {6 οηπά οἵ 4}} ἢ 8 
τηΐβογυ. Κυρίκα νου]Ἱὰ υπεἰογβίαπα τἢ6 ἀροηΐθβ ν Β1Ο]] 
φγθοβραβὰ αἀθαίῃ, (ἢοβ86 πηοβὲ βχᾳυ δὶ (ογίμγοθβ, θοίῃ 
τηθηΐ4] δηά σογρογραὶ, ψ ἢ ϊοῆ ἢ6 πδὰ δηάδυγοά. Βυϊΐ 
16 βυρ)]εοῖ οὗἁ (π6 ργεβθηΐξ ρᾶββαρα 18 {6 βίδίβ δηά 
[6 ἱπίογιηθάϊαδία θαίνθθη (Π6 ἀθδίῃ οὗ (βμγίβί οσυ- 
εἰῆοά, ἀπὰ ἢ15 γοϑιυβοι δίίοη. Το οιἷηϊί οἷο [Ὧ1- 
εἰς θα δηἀ ςοηίοτί Θχρ]ο δε! οη8, νυ ΠΙοἢ ΏΔΥ Ὧδδ6 866 ῃ 
ἴῃ 70 δηά Πυ]ηρ, {6 ργθίεγθηςβ 18 ἀπο (6 4] Υ 
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ἄπο ἴο {πΠ6 ορίπίοι οὗ Ηδοκβρδῃ, ἴῃ ἢἷ8 Νοί. ΡἩ]]. 
οἡ Μαῖί. 18, 82. Που]ηρ, Ηδυϊηδηη, ΕἸΒΟΏ ΘΓ, ϑίοσγ, 
ΘΟΙΙΘυδηθγ, Βοϊίθη δηςΐ οἰἤθῦβ, πο Ὀγ αὐδῖνες τοῦ 
θανάτου ιϊηἀειβίδηά (Π6 υἱπομέα πιογἐϊδ, 5'ῆσα λύειν 
δηἀ κρατείσθαι ΤῈ Ῥτορεοῦΐν 864 οὗἉ δοπά», ἀπά [ἢ18 
Ἰηςαγργθίδιοη ἰ8 4116 ἀσιθοδῦϊα ἴο (ἢ6 σοηίαχί. [Ι͂ἢ 
118 56η86, ἰηήδοά, ἴπΠ6 ψογὰ ὡδιν ἄοσ8 ἢοΐ ΟσΓῺΓ ἰῃ 
1π6 Οἰαδοϊςαί νντὶῖογβ, θυ τι ὍΘ τοίργγοα ἴο (6 
Πυσ ΟΣ οὗ {Π 0586 τοῖς ψογάβ ἴο ψῃοἢ πον δηά 
ἈΠῈ 5114] 5 σῃ!Πσδιίοηβ, ἰογπηθα οἡ ἰἢ6 Ηδργεν ὑβᾶρο, 
ΨΘΓΘ διτιθαϊοὰ ὑὉγ. [6 Αἰοχδηάγιδη ἰη ογργαίθιϑβ. 
ον {6 Ηδβῦγεν ἘΞ ὉΣΠ ἀδποίοβ ΡΔΙΠ5 ; 88 ἰῃ 15. 18, 
8. .6Γ. 490, 24. ψιῇσδια (Π6 δορί. μὰ58 ὠδῖνες, Βαϊΐ (ἢ }8 
ΝΟΥ Ηδῦτον που 8150 ϑ]ρΏ1ῆ65 γῸρ68, δοπάς; δηῃὰ 
{Π18. 15. {Π6 οτρίηδὶ δηὰ ργοροῦ 086 οὗ (ἢ6 νοχά. 
ΤὮοΒβΒ 1πιογργοίογβ, ἰὴ (6 ρίδοθβ ψῆθια [Ὁ 85 {118 
βΙσηϊβοδίίοη, αν ΘΧργΌβ86α ἰζ βοπηθί πη68 ὈΥ σχοι- 
νία, οἴϊδη Ὀγ ὠδῖνες. ὅ66 8. 110, 61. οοιηραγϑά ν ἢ 
Ῥᾳ. 18, ὅδ. αἶΞςο 116, 8. ἀΔηὰα 2 ϑ4ιη. 22,6. Νον τἢ6 
Ηδφῦτγονβ ΨΟ͵ΓΟ δορσιιδίομηθα ἴο σοιήρᾶγα ἀθαίῃ νἱϊ 8 
ἢαηΐον βίγοίοῃιηρ οὐυὐ [18 πε, δῃὰ σλιοῃίησ τη6ῃ. 
(ὅθε 5. 91, 8.) 5 15 {Π6 ΝΌΓΥ ἱπηᾶρὲ ΨψΠοῆ 
83618 ἴο ἢᾶνα ρΐδοθ ἴῃ 1Π6 ρᾶϑϑᾶρθδ 7ι5{ οἰ(64), δηικ 
ἴηὴ {86 ργόβθηΐ οὔθ. βείθι, τῃϑγεΐογβ, ἢανίηρ γϑίδγ- 
Θη66 ἰο {Ππ|ο586 ρᾶβϑᾶρθβ οἵ (6 Ο]ά ᾿1εβιδιηθηΐ, δά 
ιϑοἀ {π6 ψρογὰβ ΣΟῚ ὈΞΠ: Βυΐ ΤΚο, [ΟΠ] ον ηρ (ἢ 6 
ϑαρί. ψτγοίθ ὠδῖνες θανάτου, αἰ (ἢ6 581η6 {ἰτη6, ᾿ον- 
δνϑι, δ᾽ π]56 1} απ ἀογϑίδηάιίηρ υἱπομέα πιογέϊδ. 80 480 
1ῃ6 ϑυΚυίας ἰγδῃβίαίογβ ἰοοκ [ἢ6 ψνογά. ἽΠδγείογο, 
(6 οΓπὶ5 λύσας, ὅζο. οὐρῆῇϊ ἴο Ὀ6 τοῃάογοά, “ τὴ8 
Ῥοηάβ8 ὃγ ψῃϊςἢ ἀδαῖῃ 6] ἢϊπι θουηά "δίηρ Ἰοοβοά,᾽ 
δηά ἃτὸ ἴο 6 υπέοτγοίοοά οἵ {π6 βίδίθ οἵ ἐἀθαδίῃ, ἰῃ 
ΜΉΪσἢ ΟΠ τιϑί γοπιδίηθα ἴῸΓ (ἤγοο ἄδγβ8, ἃ5 ἰἴ ΨΈΓΘ, 
Βο]α Ὀγν Ῥοηάβ. (Κυϊη.) 

Ιη 1ἢ18 ἱπίογργοίαςτοη, ψ] σἢ 18. θαγὶν (Πδί οὗἉ {86 
δησίθης Οτοοκ (ομπιηδηίδίοῦβ, 1 πηι δΔΟΠΌϊ656 6: 
8η4 580ἢ 5668 ἴο ἢᾶνθ θη [6 οἠβ Π6]α Ὀγ ὕΥ εἱ- 
βἰείη, Ψη0 ΠΠϑὲγαῖθβ (6 Ῥἤγαβθ ὈΥ τὭδην ἜχϑΏρ 168 
ἔτοαιλ ἢ (Ἰ]α531.4] ψυὶογβ, οὐ ψ ῃιοῆ τἢ6 τηοϑί Πἢ- 
Ῥογίδηϊ ἂζθ {π6 ἐο!]ονίηρ : 188η. ΟἵΥ. 106 Α. λυο- 
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μένης ἀρίστης ὠδῖνος, ὃς 408. λῦσαι θάνατον. 2Ἐ]18Δη. 
Η. Α, 12, δ. τοὺς τῶν ὠδίνων λῦσαι δεσμοὺς, ὃ. 7, 12. 
τὴν ὠδῖνα ἀπολύσαι. ὅε6. ΑηίΠο]. 8, 118. Ορρίδηῃ 
Ῥιϑο, 609. νογα {ῃ6 ϑοβο δὲ ὄχρ δίῃ : λύει τὴν 
εὐδῖνα. ΜΉ Π τῆ ἔογπγογ ρᾶγί οἵ [Π6 βεοηΐθηςθ 1 ψουϊά 
σομρᾶτα 2 βοῆγυ!. Αρϑηι. 1880. ἐπεὶ, δυσμηχανώ λό- 
γοισι τὸν θανόντ᾽ ἀνιστάναι πάλιν. 

44. καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν, ςο. Τῆθ ψοΓ8 πᾶν Ὀδ 
{π.8 ρΑΓδρἢγαβοά : ““ δυςσῇ ἃ ψογϑῆρροῦ οἵ σοά (τὸν 
ὁσιόν σου, ν6Υ. 427.) 848 ψ88 6809 δηὰ (ἢ6 Μροββίδῃ, 
ἴοο (νεγ. 81.),, ἢ1ῖ5 ἢορε γϑροβϑά ἴῃ Οοά (ψῇῆο βῃου]ὰ 
ΤΟΟΔ}] Ὠΐπὶ ἰο 116) σου]ά ηοῖ ἀθοαεῖνα (νοσ. 47); 80 
τδί {π6 νψογάβ οἵ Πλανι, 8. 10, 8. ᾶἃγα ἀρρ]1ς680]68,ὕἢ 
προωρώμην, δις. (ν6}. 956.) ΟἸδ6ῖ8 Ἔχρ]δίη ἴπΠ6 ψογάβ 
1.8: ὁ“ ἔογ 1Π6 ρτορἤθοϊθ8 οἵ {6 ΟΙὰ ᾿Ταβίδπιθης 
σοῃοογηίηρς {Π6 ἘΥΑ οὗ (εῖϑέ ἴο πὸ δὶ να 
{Π6ῖς {ὉΠ τθης.᾽ ὅδ6ε 5. 16, 8. Β54ᾳ. [{ πιυβί Ὀ6 
ΟὈδογνθα τῃαὶ {πΠο86 ννῇο ρα (Π6 ν]οΐοῦν ἴῃ ἃ σοη- 
αιιοβΐ, ἅΓ6 8814, Ὀγ ἴΠ6 τθοίβ, κρατεῖν. δθ6 ΡαγιΖοῃ. 
οὐ ΖΠἸΔη. Ν. Α. ῷ, 4, 8. (Καϊη.) Επίῆου, ογ πα θοὰ 
δοέλῤ ἰἴθ86 ᾿Ἰητουργθίδι ἢ τδΥ Ὀ6 δαπηι 64. 

45. ΤἼ6 βοηϊπηθηςβ οὗ (οιππηθηίδίογϑ οἡ (ἢ6 50- 
76ςι οἵ 8. 16. δ᾽ νἜγὺῪ νᾶγίουϑ. Μοϑί δὲ οἴορίηΐοῃ 
Πᾶῖ {πΠ6 Μεβϑίδῇῃ ἰ8. {Ππῆγθ Ἰηϊγοἀιμσοα 88 βρϑακίηρ, 
ΔΏΑ 45 ἀφδοϊαγίηρ [18 8 ἢ ἴῃ Οοὐα δι άβι ἰἰε δίηις- 
εἰοῦβ ἢ ψὨϊοῆ ἢ6 18 Ορργθϑβθά ; ἤθη δἱ 4 ἃ. ὅ 
Ῥτοίεβϑίηρ ἢ 86} ἰο 6 ἃ Ργίθβδί οὔ Ψϑβονδῃ, δηὰ 
ΕΔ }Π}ν ἰγυϑίϊηρ (ἢ8ὲ ἢ6 80.411 ΒΡῈ ὃν αοὐ γϑοδὶ]ϑά το 
[1έδ, δὰ ἢἰ5 ὑοαγ 6 ργαβθινβὰ ἔγοῃη οογγιιρίίοῃ. 
Οὐ ογ8, ἤοννονοσ, οοηίοθηΐ (ῃδι {π6 ἰοτίυηρ8 οἵ δαυϊα 
Α͵6 ἀοϑβογιροά ἴῃ (Πδἰ ῥβαΐπι ; 88 Βοβθῃπη) ]θσ, ἴῃ ἢ 18 
ΦΟΒοΟΙΙά τη Ϊος., δηὰ Βυρεοῦι!. ὍὙῆοβα ψῇο δάορέ ἐῃς 
ἔοτυαλθῦ τοάςα οὗἉ ἰηϊογρτγοίδίοη, τηδἰπέδίη {δὲ Ῥεῖρυ, 
Πεοῖο, δηά Ῥαυ], αἱ 18, 16., φιοία {π6 ψογῆβ 88 4 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ ῬΓΟΡΟΓΙΥ 80 οα]]δά. Βυΐ (αὶ (ἢ Ῥβδ]ηὶ 
ἀοα68 ποῖ ἰγεδῖ οὔ Π6 “εδδιαὐ ᾿ΐὰἃ8 Ὀδθη ρῥγείυ ΡΪδΙηγ 
βῇῆονη ὈΥ {Π6 (οπιηπμθηίδίοῦβ 108[ τηδηςΙοηδ. ἘῸΓ 
ἢ}28 Ἰηςογργοίδιίοη ἀοα8 ἢοΐ σΟΓΓΘΒΡΟΠἀ ἴο (ἢ ηοϊϊοη 
οὐ .ἴ6 Μεοββιδῇ οηξογίδίηθα ὈῪΥ 1ῃ6 σῆογε δηῃοϊθηΐξ 
16 8, γ8ο τπουρηϊ ἢ6 νγὰ8 ἴ0 Ὀ6 ἃ ροιυογν μέ Κίηρ, 
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Μἢο Βῇοι ἃ βυρθάμδ 411 ἐῃ6 δηθιθ8 οὗ {6 96 ν3ἢ 
Ὠδίίοη : δηα [18 ΝΟΓΥ ποίϊοῃ οὗ Μεβ8β᾽4) ψᾶ8, ἢ- 
ἀουδίεάϊν, οηἰογίαϊ ποα αὐέον' ἐδο ἐΐπιο οὗ ̓ θαυϊά. Τη 
8ἃ της ἢ ἐσέ)" ἀρ (Π6 6018 ΠΏΔ4ΠΥ (Ο00Κ ἪΡ [Π8 ποίϊοη 
1π80 ([ῃὴ6 Μεοββίδὴῆ ψὰ8 ἴο 6 αἷβδο ἃ Ῥιορῇσί δηᾷ ἃ 
Ηισῇ Ῥγίεβϑὲ. (866 {πῆ6 ποίβ οἡ 2οῆ. 1, 20.) Αηά 
{Πογα ψοσα {6 διηοηρ {Π6 ψ βοῦ 96 }8 βοΐ ψῇ0 
(βουρθς {παὶ 6 Μεββίδῃ, ἰπ ογάθγ ἴο δχρίδαίε (Π8 
5818 ΟὗἨ τηδη, ψουϊά αἷθ, γε ψουϊὰ τοίαγῃ ἴο [11ξ8. 
(866 {ῃ6 ποίβ οῃ Μαίί. Φ0, 28. 10Κὸ 28, 42.) Βε.- 
8468, ΤἸΏΔΏΥ {Π]ρ8 ΟσΟΌΓ ἴῃ {Π6 ῥ84]πλ8 ψῃϊ ἢ οδη- 
ῃποΐ, ψιπουΐ τοβογίηρ᾽ ἴο βίγαϊι θά Ἰηςογργαίδιοηβ, Β6 
πησοτϑίοοα οὗ ἰῃἢ6 Μοβϑίδῃῆ. [{ 5πουϊὰ βθϑ), [ἤδη, 
{πὶ Ῥείδγ δῃὰ Ῥαὺ] αεοοπιπιοάαἐοα (Π6 Ῥαββαρα οὗ 
Ῥβδ] 8, δη 2ρρ]16ἀ 1, ἴῃ ἃ διεδέϊηιον δθηδο, ἰο Ολνϑέ. 
10 ἢ48 Ὀδθῃ, πηόγθονοσ, δηηϊίγοά ψῃοϑίπογ (ἢ6 268, 
ἴῃ {Π6 {|π|6 οὗ Ρείοσ, γοίδγγοα (ῃ6 ψογάβ οὔτ 6 5881 πὶ 
ἴο (86 Μ᾿εεοαθ 5 ΤΏοβα ψῇῆο δβρουβα {Π6 δῇῆγπηδ- 
νο, αδ᾽ηΐδίη {Παἰ Ροίοσ ψιβῃρα ἴο βῆον (δι δέ 
(86 “968 ἰρθῃηβοῖνοβ βιρροβοα ἰο ὃς 884 οὗ {Π8 
Μρββϑδῃ δὰ ἢον αἰιοαιμοῦ, 115 Εἰ μμθηί. Βυΐ 1οὸ 
(815 10 ΏΔΥ Ὀ6 τορ] 64, τΠδΐ “1 {ΠῸ Ζ26νν8 {ΒΘ βα ̓ν 68 
ἢδὰ οχρίδιπρα (6 Ῥβαΐτῃῃ οὔ ἐμ Μοββίδὶ), (γα ψου]Ἱά 
Ὦανα ὈΘΘ ὯῸ Οὐοδϑίοῃ ἴον Ῥδίεσ ἴο β8ῇοὁ δὲ ἰᾶσρα 
τδὲ (Π686. ψογβ θοῦ ἴἰο Ὀ6 [ΔΚθῃ, ἴῃ ἃ ΒΕΡΙΠΩΘΓ 
86η86, Οὔ [6 Μεββίαῆῃ. Νογ ἀϊά {π6 οοηιπιοῆ ρεορίρ 
οὗ ἰδὲ ἃρθ Ὀθιῖανο ἰηδὶ (ῃ6 Μοββίδῃ ψουἹα ἀΐε, 
(δε. ἐῆθ ποΐθ οἡ Μαῖίί. 920, 28. είογ, {πογείογο, 
ἍΠ10 ἐγδηϑίδγγοα (Π6 ψογάβ οὗ (86 Ῥβαίηι ἴο (ἢ6 Μ69- 
ϑἰδῇ (νῇοπὶ μ6 ἀδοϊαγθά ἰο ὕ6 4651.8, νοΓ. 82.), αἰά 
ποΐ [ὈἸ]]ον. (ἢ6 σοιμμηοη τος οἵ ἰηί(ετρτγείδίοβ. 
ϑυοῇ, ἴοο, ψ88 (86 οριίπίοῃ οὗ δομοοίίσαη, Ηογ. 
Ηδοῦταϊος. ““ Νοὸο οὔθ οὗ ἰπ6 26 ν8 (88 γ8 ἢ6), 85 
ἴλν 885 1 κηον, [88 ΘῈΣ οχρίδίηδαὰ {πῃ 161 Ῥβδὶπη 
οὗ {πμ6 “Μεδεϊαΐ,." (Κυϊη.) ἼὍταυΘ; θυξ {86 Ἰραγηρά 
Οοιμτηοηίδίος οὐρμί οὶ ἰο ᾶνα αἰββθι θὰ πὰδῖ 
δοδοοίίροη 8618: “" Βυΐϊ σογίδιηἷν οἷ ργρδίοθσ δι:- 
ἐδΟΣΙΥ {Π8ὲ 41} (Πἢ6 ΒΑΡΌΙη5 ρυϊ ἱορεοίηδγ, 15 {86 
ἐπερίγεά Αροβί]ε ψ]ιο, ἴῃ νϑῦ. 20 5644. ρἰ Αἴ Π]Ὺ ΒΟΥ 
{πὲ Πανία ἀϊεα, δῃὰ βὰν σογγυρίιοη. Αηά [πὶ 

4 
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(δῆς ἢ6 ἄγανβ ἰἢ6᾽ σοποϊυβίοη ἴπαΐ ἰΠ686 Ψψογάδ᾽ 
ΔΓῸ ίο 6 υηάαοτγβίοοά οὗ δηοίδεγ, πϑπιοῖὶγ, οὗ (ἢ γίβῖ, 
δίησα ἢΪ8 δυάϊζογβ Κῆθν {παΐ ἢὰ δὰ τίθει ᾿ 
ἤτοι {Π6 τγεροτί οὗ πὰς συδγάθ, Ὑοἢ δὰ θθοη 
δρνοδαὰ {πγουρῆοις ἰἢ6 ΟἸΥ, δΔηΠ νν88 811}} ἔγθϑἢ 1ὶὴ 
ΘΥΘΓΥ ΟΠ Θ᾽ 5 Π]ΘΠΊΟΤΥ, δη πον νγὰ8 δα δα [6 ἰδδί!- 
ἸΏΟΗΥ οὗ ἴπ6 Ηοῖν δριγιῖ, ψ ῃϊοῖ ΒΕ Θγῖο (πον, νῇο 
Παὰ {Π6 ογ68 οὗ {πεὶγ υπάδγϑίδπαϊης ὈΠπάἀ δα Ὀγ (ἢ 6 
ν6}} οὗἩ Μοβοϑβ, δα ποῖ εἰϊβιι συ ϊϑη6α." [1 15 Ρἰδίῃ, 
τπεγοίογθ, (μι ϑομοοιίροη δαορίοα {Π6 ορίηίοῃ Πεὰ 
ὮὈΥ 8οπα ρσγοδῖ ΤΠ ΘΟ]ορΊΔη8 οἵ (ἢ6 βονθηΐξθοηίῃ 66}}- 
(ΌΓΣΥ, 8ἃ8 στοιίυ8, δηά οὗ {Π6 εἰσῃίθθηίῃ, 88 [,6 (Ἰοσο, 
ον, Πα, Ηογβοῖγ, δηὶ οὐοῦα (4ηἀ ψὨϊοἢ 18 
ὑπ ἀουδίθα!ν {Π6 ἐΠ16 ΟΠ6); Ὠδπιοῖγ, Πδι {Π6 Ῥβαίηι 
88 8 ἀοιιδὶο 86,86, ΟἿ ἠϊδέογϊ αἱ (οὗ Βανι), δά 
1Π6 οἴδογ πηγϑίῖοδὶ αηὰ δἥήεδρογιςδὶ (οὗ (ἢ γ 81). 

925. Δαβὶὸ γὰρ λέγει εἰς αὐτὸν, ἰ. 6. “ ἴον ΠανΙα 5808 
Γοβρθοίηρ; πη. Πα εἰς ΠΕΓΘ, 88 οἴϊδθη, 15 υδεἀ ἔογ 
περὶ; οὗ ψὨΙΟΝ βρηι!ῆσαιίίϊοη ΠΊΔΩΥ͂ ΘΧΘΠΡ]68 8ΓΘ 
δἀάιιοοά ὈΥῚ Εἰδηθῦ δηὰ Κυρκα; 88 Ὀιίοάοσγ. δίς. 
11, δὅ0. εἰς οὐδὲν ἕτερον ἣ τὸ παρὸν λέγειν. Ῥαυβδη. ὅ, 
Φφ, τοιαύτη δὲ ἕτερα ἦσε Πίνδαρος εἰς Θήβην τε καὶ ἐς 
Δία. 8ὃο (6 Ηρ. ΘΝ; 495 ἴἢ 2οῦ. 42, 8. απὰ ΕΖ. 
421, 88.( Τα (Π6 τα λέγειν εἰς τινα ἰ8, ἰὴ (ἢ 6 
Νεν Τεβίδιηθηΐ, 4'80 διηρ]ὶογθά ἴἰο ἀβθηοίθ υδίηρ 
ΟΓά8 ΨΠΙΟἢ πιᾶὺ Ὠοΐ ργορογίν τϑίθγ ἰο δὴγ (ῃϊηρ, 
Ῥυΐ δαάπιὶϊ οὗὁἩ δαίηρ αοοοπιπιοάαέοά ἴο ἰἰϊ 18 οἶδᾶν ἔγοπι 
ἘΡ}". ὅ, 8.2. ψἤθγα χα ἴᾶνϑ ἔγω δὲ λέγω εἰς χριστὸν καὶ 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἀηὰ ψὮΏΘΓΘ ἰζ 8 τηΔηϊδ8ὲ ἴσον 1Π6 
σοηίοχί {πΠδΐ ϑυσῇ 185 (Π6 βΒ6η86. είοσ, {ῃογοίογο, 
ΤὨΘΔΏΒ ἴο Β4Υ (πὶ νῇἢδί, ἴῃ ἴΠ6 Ῥβαΐῃη, ννὰ8 βαϊὰ οὗ 
Παν!ὰ, Ππεϊὰ ροοά, 1ἴῃ ἃ 530} Π16Γ βθηβ6, οὐ ΓΟ γίδβί. 
(Κυϊη.) τ. οάάτγαρο βιρροβθα ἴ[ἢ6 Ῥβδ]η ἰο 
Ραγίιὶγ ἰγοδΐ οἵ θλανιά, ἀηὰ ρδγιγυ οἵ (γῖϑι ; δῃὰ {παῖ 
{Π6 ἐγαπδιἐϊοη 18 ἂ νθγ. 8. Βιιῖ [ἢϊ8 Β66Π|8 ἴοο ἤγρο- 
{Ποί!ς4] δηα δ. ῆς!α] ἃ πχοάς οἴ Ἔἀχροβίί(Ιοη. 

35. προωρώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, 
Μοϑὶ οἵ [Π6 τϑοθηΐ ἱπίθγργοίθυβ, ἃ8 Βοβθηγ 1} 6 Ὁ δηά 
Κυϊηοοὶ, γθηάθγ {Π6 προωρώμην ὈΥ ἃ ρΓαβθηΐ ἰ6ῃ86 : 
Ὀυ (ἢ18 866Π18 ἴ00 ΔΙ  ΓΓΑΓΥ δῇ ἰηϊογργοίδιοη, 1 ργ τ 
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186 γτϑηάογίηρ οὗ οἷν σομηηοη νεγβίοῃ, ἴῃ ἐλθ Ῥϑαΐρηι, 
“1 ἢδᾶνε 8ει. [Ι πᾶγ, ἤόνανοσ, 6 θαβί οοηϑίἀογοὰ 
8ἃ5 8η Αοτίβί βχργϑβϑβῖνο οὗ λαδίέ : “" 1 Ὦδνα 86ῖ, δηά 
ἄο Βαριίυδ!ν 86ι," ἕο. Απά ἴῃ {15 ᾿Ιρῇξ 11 ἢδ9 
Ὀδθη σοηϑιἀογρα Ὀγ Ηδίηγίοῆβ8. ΤῊ ψογαβ τὺ 6 
{π18 ῬΑΓΔΡΉΓΑΒΘα : “1 ἀο ΠΑΡ ΠΥ ΚΘΘΡ ἴῃ ΠΥ 
ἸΠΘΙΏΟΓΥ, ἃΠα Ὀ6ΑΓῚΠ ΤΥ τηϊηα, {Π6 Ὀδηϊρηδηΐ Κιηά- 
Π688 οὗ (ῃ6 Τιοτά, ψῆο ἢ Ὀδθη τὴν Βα Ιρ." Ο(οιι- 
Ρᾶγθ {Π6 νϑῦβ6 ργθοθαϊηρ. 

45. ὅτι ἐκ δεξιῶν, ἔὉΓ ἴγ6 18. Οἡ ΠΥ τίσι Πα (85 ΠΥ 
ἢοῖροθῦ). [Ὁ πηιιϑὶ Ὀ6 οὐβογνεα τῆδι {Π|8 ρῇγαβθ 18 ἃ 
3ονυθηδὶο οὴδ, δῃὰ 8]}0 4685 ἴο {ῃς ἔγι θη 8, παρακλήτοι 
(566 {Π6 ποίΐβ οἡ 2Ζοἢ. 14, 16.) ψῇῆο 5βίοοά δἱ [Π6 γἰρδὲ 
Ὠδηὰ οὗ δὴγ οὔθ ψῇθη ἴθ ψὰβ ᾿ς] θὰ ἰο ᾿υἀρπηθηί. 
(ϑεε 58. 109, 81.) ον ἵνα μὴ σαλευθώ, {πὸ Η τον 
18, ““ 1 88}4]}} ηοί ἐγ." Νον Ὁ 15, ἴὴ {[ῃ6 ΟΙά Το68- 
ἰδτηθηΐ, οἴζθη ιιΧ864 οὗὁὨ [Πο88 ψῆο ἃγα Ὀγου σῇ ᾿ἴο ΔἢῪ 
»εγὶἑ; δηὰ ἰἰ 185 οί υηΐγθαι ΘΠ ΕἸΥ ΒΥΠΟηγ του 5 ψ 
5), ἐο 2αἰἰ; 80 τα (Π6 δηϊθοθαάσδηί 18 ραΐ ἔογ {ἢ6 
σοῃβοαυσδηΐ, 8η6 [ ἰγορίοδ!ν ἀδηοίαβ “ ἐο οοπιθ ἕο απ 
εηδ, Ξ«μοσμπιῦ ππάον' οαἰαπιϊψ, ὃ6 σοηφμεγοά ὧψ 6η6- 
γη165; 8ἃ5 ἴῃ 5. 18,5. 858, 17. σοιηραγθα ψΊ ἢ 18. Ἀ58. 
46, 6. ἃ 16, 8. [πῃ ὨΘΑΓΙΥ {Π6 58Π16 ΠΊΔΏΠΕΓ 18 σαλευθώ 
ιι5864, ψηΐϊοἢ 18, ἰηἀ66 4, ρΡΓΟΡΘΟΓΙΥ δορὶ ογβά οἵ 5}108 
ἰοββοὰ δρουΐ ὈὉγῪΥ Ψψιηἀ5 ογ γᾶν 8 (ἔγοῖη σάλος, ΨΏΙΟΝ 
βίση ῆρϑ ([Π6 86α ἐπ πιοίϊ0η) ; ἃ5 ἴὴ Μοβοβορι]υβ δηᾶ 
ῬοΙΙυχ, 1, 114: θὲ 1 185 ἴτοιῃ [Πθης6 ἰτδηϑέοεγοα ἴὸ 
ἀπῆν ταοϊΐοῃ οἵ δρ᾿ἰδιίοη, δηἀ 18 οἴζθη τιι864 οὗὨ δδγἢ- 
40ά68; (866 ΡΒ. 17, 9. δερι.), ἃη4 Αοἴβ 4, 81. 88 
Βοβ δηὰ Κυρῖκ ἴῃ Ἰος., ὕδγρζον. οἡ Ηεὺ. 12, 27. 
δηά ΕἸβη6Γ οὴ Αοίβ 17, 18.) [ἰ ἴ5 π|κον 56 Δρρ] θα 
ἴο πὐϊηἀ8 ρογίατθοα Ογ ἔδαγ, βοοἰαθ, ὅς. ; 88 ἴῃ 
ῷ ΤΠο659. ὦ, 2. (ΘΓ 5866 ΕἸβηθγ), Φυ ἢ 12, 1ὅ. 
ἐσαλεύθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ἀῃὰ 1 Μᾶοο. 6,8. Απά ἴη 
{Π18 86η86, 4|50, δοῖηθ (ὐοτηπηθηϊαῖοιβ {ΠῚΠΚ {Π6 ῥγο- 
56η1 ρ858896 18 ἴο 6 ἰακθῆ. Βαΐ {Π6 [ὈΓΠΊΘΓ ἰηΐογ- 
Ῥγϑίδιοη 866 Π18 ΠΊΟΓΘ 8040 ]68 ὈοῚἢ ἴο {Π6 Ῥβὰ]π δηά 
ἴο {π6 σοηξεχί οὔ [Π6 ργδϑεηΐ ρᾶββᾶρβ. (Κυΐη.) 

Φ6, διὰ τοῦτο εὐφράνθη ἡ καρδία μον, ὅζο. Εοτ ἡ καρ- 
δία 16 Ηδοῦτον 85 ΤΥ, δὲν δίογῳ, ἡ δόξα μου, τῇ 
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(Π6 δορίυαρίηί. 16 γυϊραία δηὰ Αγαϊνὶς Ν᾽ δβίοϑ 
ἴᾶνο ἡ γλώσσα μου, ἀπὰ {Π6 δυΐποτβ οὗ (ἢο86 Νεῖ- 
8108 βΒ6θῃ 0 πᾶνο γοδὰ 7; ίογ 1 σδηηοί δβϑβθηΐ 
ἴο Βιισοσ δῃὰ Μι|ςοἤδο]18, ὑπαξ τΠ6 ἰοηραδ 15 σαἰϊδά 
ΤΊΔ9, 48 θοίηρ {Π|Δ ΠΟΡ]6βὲ ρᾶγί οἵ (ῃς θοάγ, δηά {δὲ 
ἴῃ ψὨϊοἢ ΠΊΔῊ 18 ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ΒΙΡΟΓΙΟΓ ἴο 1ἢ6 Ὀτγυΐθϑ. 
Ιῃ {Π6 ρᾶϑϑᾶρα (6 Υ δάάσυςθ ἴῃ ϑβυρροτγί οἷ {πὶ 
βἰρηϊβοαίίοη (Πδιηο]γ 5. 80, 18. 118, 4.) τ[ὴ6 ψογὰά 
ΤΊ39 ΠΠΔῪ ν τυ ψγ}6}} θ6 ταπάἀθγοὰ απέριμς ̓, ἃ8 ἢ ἸΏΔΏΥ 
ρἶαςββ. ὅὃο ὅδθη. 49,6. 58. 4, 8. 7, 6. 567,9. ΤῊ 18 
βίσηϊἨοδίίοη την ἐπογοίογα 6 δβϑίσῃθα ἴο ὙὩ9 1ῃ 
(86 ρταβϑθηΐ ρβϑᾶζθ. ὅ66 Μιο 6118, διιρρ]. δὰ [ωδχ. 
τὰ τωι 1109 ὅς 1200. Βιιὲ ἴῃ 8. 16, 9. {6 πνογαβ 
52, γην ἀθαγέ, ὙΤΊΔΣ πῖν πιὶηά, ἀῃα ΤΩΣ πὶν δοάψ, (50 
ῬΒ!]!. 1, 20. σώμα,) ἴᾶνε, 88 οἰΐθη, (Π6 ἴογος οὗ ἃ ρτο- 
Πουῃ, δης ἃγὸ ἰο 6 δχργθβϑϑϑά Ἀγ, 7 γε)οῖρθ, ἴ ουμίξ, 
1 «μαϊϊ ἀιυοίἑ οὐ γοδέ δϑομγθ. ΝΟΥ͂ ἸῺ Ῥγορϑγὶγ ἀ6- 
ποία68 γοδέ, Θϑρθοῖδ} } ν ἠοσίυγηδὶ, ΠΔΙΔΘΙΥ 86 6ρ ; 8480 
Γοβίηρ, βίαγίηρ, 8ηα δο]ουγηϊηρ : ΨΗθγθίογα [ἢ ἰαδί 
ῬΟΓα5 οὗ [ῃη6 Ῥβαΐα) Δ Ὀ6 γϑηϊογοά εἰἴῃοσγ, “1 
80.4}} ἀν 61} βαΐθ ἔτοῃ 8}} ον}}," ογ, ““ἴ 5[14}} 5] 66 ρ, 56- 
ΘΌΓΟΙΥ, 58.6 ἔγοπι 411 ρϑγ!," πΚ 16 Ηδρ. 
ΓΔΘΩΣΝ ἴῃ Ρ5. 4,9. Τίιε ἰαϑὺ νογάβ, ον αν σ, “ὁ ΤΩ 
θΟΑΥ 51.411} γοϑί βϑουγοῖὶυ," πηιϑέ ἤθγθ ὑὈ8 οὐπϑῦν 88 
ἱηίαγργοίεα. Εον βίποθ Ῥοῖθγ [,ὰ8 δοσοῃηοάδίθα 
[{Π6π} ἴο 7268ὺ8 (Π6 Μρϑβ8δἢ, ἴπ6 γϑοδ]] θά ἰο [6, 6 

Ἐ δοδοοίίζεη ᾿ΠΠδίγαΐεβ (ἢΪ8 Θ6η86 οὗ 122 ἔγοιῃ (ἢ ἐο ον τς 
Ῥατα Ἂ]ΐδηλ οὗ θη. 49,0 : 

ΝΣ | ΝΠ ὧδ | ὉἽ3 
ΣΥἼΔΣ 1 ἽΠη ὃν | ὈΌΠΡᾺ 

Ι͂ἢ οοῃβι τ δογα [ἰ ἢδ νϑηΐδὶ Ϊ δηἰπη8 τη68. 
Ι͂η οοπνεηίυ δοσγιηλ [ ΠΕ 80Ϊ8 8ἰῖϊ | ρίοσίδ π|θ8. 

Ἡετῖο ϑοδοείρεηῃ οὔβογνεβ ἴπαΐ (ἢφ ὕνγο πιθοῦ οὗ [ἢΐ8 ϑοηίθησα 
Ὧ,6 ΔΥΠΟΠγτΟΊ5, δΔηά {πογεΐογε ἰμδΐ σίογία ἀπὰ απΐπα τη ἴδ 
βαῖηδ ἰπην. Ης (Πδη οἱΐε8 δὴ δϑίηδηῖ εν 8 (οπιηγδηϊδίογ, τνῇο, 
τειδυκίηρ ΟἹ {ἢ ΒΥΠΟΏΥΤΩΥ οὗ "1129 8πηα 28), οὔϑογνεβ (δὶ οἥέ 
ἐδπὶπρ 18, ΔΘ Γ [6 τϑηηον οὗ Πα Ῥγορδεῖίβ, πιαάο ἑωο οὗ (νῃϊο ἢ οχ- 
80] σοτΥοϑροηαε ἴο ΟἿΓ ἴδγ) ραταϊέεἰϊεηι; 80 {παῖ 'ζ μα ἢν ἀρρεϑᾶτε 
{Π6 Ιεαγπθὰ (οιητηθηΐαίογυ νγ88 νγν6}} αὐνᾶγα οὗ ἰπδί ῥγίποὶρὶθ, νυ ἢ 
[88 θεδη, ἱπουρἢ οἡ ᾿πβαβῆηοϊεηΐϊ ργουηάδ, ο]α᾽ αγοὰ ἃ9 ἃ ἀἰδοονει οὔ 
τηοάεγη {1Π|68}) ; δηὰ (ἢ61} ργοσοθάβ (ο ᾿ΠΠ ϑίγαϊο τἢ15 ὈῪ 86 νουαὶ οἱ σ 
Ρϑββᾶρεβ οὗἉ δου ρίαυγρ. ; 
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τηιϑί, [πη΄ ἢ18 ἀϊβοοῦγδα, ἰΔΥ ἃ δίγθϑϑ οἡ σὰρξ, δοάν, ἃ5 
Ορροβϑά ἰο ηπὶπά. (ὐοιηραγα νογ. 97 ἃ 81. 

κατασκηνοῦν, Κα {πΠ6 ΗθὈ. Ἰϑ)ῶ [ἔτοπὶ ψῃ]σ ἢ 1ὑ 15 
ἀογῖνει!. Βα. βρη] ῆθ8 ἐὸ αιυοίί, αὐὶάδ; αἷδο γτεδές 
ψῃθηοςΘ {ῃ6 δορί. αἱ ΕΖ. 17, 28., τοηάθγ ἴὰ Ὦγ ἀνα- 
παύεσθαι, ἀμ! ϑγιηηδοἢ 8, οη Εχ. 94, θ., Ὁ. ἐπανα- 
παύειν. Ὑπογοίογο {πΠ6 ψογβ καὶ ἡ σὰρξ, ὅς. αἴθ το 
Ὀ6 γθηάογαά, “ Μυ ὈΟΑΥ 5}18]] γοϑὲ βδἔδ δηὰ υη]η]υγϑά, 
ἔτβ ἔγοιῃ ρυϊγοίδοιοη.᾽ ((οιμραγα 27 ὃὲ 31.) Τα 
ῬὮΓΑ86 ἐπ᾽ ἐλπίδι ΔΒ Υ5 ἰο {πΠ6 ΗΘΌ. ΓΔ, δηὰ ἀδ6- 
ποίε8 δεομγοίψ; ἃ8 ἴῃ γον. 1, 83. ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων 
κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι, ἀηὰ 5. 4,10., “υάρ. 18, 7., 
15. 842,9. (Κυϊη.) δϑαεβμοείίσθηῃ δχρ]διηβ ἐπ᾿ ἐλπίδι, 
ΌΥ δοομγὰ, οὐ δμὺ σομαϊέϊοηθ δροὶ, φμαπι παδθο 46 γοϑι- 
γοοξίοπο; ΔΠπα τοίριβ ἰο οι. 8,21. Οπθ ἴΔΥῪ ἢθτα 
σΟΠΊΡᾶγὸ ἃ Ὀθδι)ὰ] ΡΒΒΔρΡῈ οὗ Ριπάδγ, Εσαρ. Ἰηοογί. 
8. γλυκεῖα οἱ καρδίαν ἀτιτάλλοισα γηροτρόφος ξυναορεῖ 
ἐλπὶς, ἃ μάλιστα θνατῶν πολύστροφον ΜΙ Θὴ κυβερνᾷ. 

427. ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν Ψυχήν μου εἰς ἅδου. 
“Αδης δῆϑνοβ ἰο (Π6 ΗΘΡΓ. γεν, γομδ, (86 ϑιιθίοΓ- 
ΓΔΏΘΟΙΙΒ 86δῖ οὗ (Π 6 ΠῚ ΡΙΟΙ18 ΒρΡ᾿ΓΙ8. ὅδ66 {Π6 ἢοΐία οἡ 
Μαῖι. 16, 18.,ὄ ὰκὰ 16, 28. Εἷς 15 Ποσθ, 48 οἴϊϑη, 
ἴον ἐν. 866 {Π6 ποίθ οἡ Μαίϊ. 1,9. ἃς 85, 21]., Ζ2οἢ. 
1,18. 9,7. 20,7. Μογθϑονϑγ εἰς ἅδου 18 ρυϊ ἔον εἰς 

οἶκον, ΟΥ τόπον. ἼΠ6 8ᾶπ|6 εἰ ΠΡ518 15 ἑουπα ἴῃ. 
δῃορῇ. (ἴοοη. 8. ἥη. δηά Πιοάοτν. δῖο. 16: α. κα- 

τάβηναι εἰς ἅδον. ΜΔΗΥ τηογ6 ΘΧΔΙΊΡ]68 ΠΊΔΥ δ6 ϑ6 θη 
1η ΒδρΠ6]᾽5 08. Χϑη. δηάὰ Μιιηίπα οἡ {ἢ}18 ραββαρθ. 

27. Οὐδὲ δώσεις, ρεγηιὶέ. Διδόναι, πΚὸ [ῃ6 Ηερτ. ἸΓ, 
ἀοποίεβ ποῖ ΟὨΪΥ ἃ ρἠήψοϊοαί, Ὀὰϊ πιογαΐ σινίησ. ὅδ6θ 
Κτοῦ5, δηά ἐπ ποίϑ οὐ Μϑῖκ 10, 26. Τὸν ὅσιον σου, 
ἐΐν τυογδῆίρρον, ἐἦδ δοάν ΚΑ ἐὴδν ιυογδἠΐρρεγ. (ὅδεθ 
νοῦ. 81.) Ἰδεῖν, |Κ τὴς. ΗθΌ. ΤΙΝ, βισ 168 ἔο Τδεί, 
δαροεγίοποο. (8866 58. 84, 18. 19, 49. 106, ὅ. δηὰ (ἢς 
ϑερί. [Π6γ.) Απηὰ ἰδεῖν διαφθορὰν βρη 68 ἐο δ6 ς07- 
γωρίοα, γρεέγοβοά; 88 ἰδεῖν τὸν θάνατον 15 Θαμἱναϊοηξ τὸ 
Θαρεγίθηοο ἀεαΐς. (Οἡ (Π18 πιδῆποῦ οὗὨ βρθακίῃρ; 866- 
1ΓΠ6 ποῖ οὐ [μικα 9, 26) ΤὍΤῇηο Ηοῦτγ. ὩΠ, ἴῃ Ρ5. 
10, 10. 18 γτθρηάδογθά ὈγῪ 1η6 δερί. διαφθορὰ, αηὰ {πὲ 
Ῥρίδγ αἷβο (γῆο νγὰ8 βρϑδκίηρ ἴη ϑυγο-(84]466) ἃρ- 

ΨΟΙ,. 1ν. 6 
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ΡΙ1οἃ ἐΠ]5 ποξίοῃ ἴο 1ῃ8 ψογᾷ, 18 οἶθαγ ἴσοι (ἢ 6 δγρι:- 
τηθηΐ ριιγθυαθα ὈΥ Πΐπὶ; ΨΏΙΟἢ Ποί]ο), ΠΟΘ, νγ88 
ΟἾΪΥ δϑϑίρῃηρα τὸ (6 ψογὰ 1ῃ ἃ ἐἰαίετ' ασ6; ἴοτ ἴὰ ὯΟ 
Μ ἢ ΘΓ οσοῦγβ ἢ (Π6 Ηδρῦγον ϑογιρίυσγος. Τ6 86 η86 
ἐπογοίογο οὔ τπ6 νου 15: ““ΤὭου 504} γθοδ}} τὴηα ἴσ 
"16." Το 15, ΠΟΘΝΟΊ, [ἢ ἐἰπ6 ννογ8 οὐ 58. 16, 10. 
πο ἢ Ῥοῖογ γοίογεγοά ἰο (γιβῖ, αποΐ θ)" Β6η 86. ΕῸΣ 
{πΠ6 ΗοὉ. 5, νος! σογγοβροπαϑ ἰο ἐγκαταλίπειν, 88 
Ἐη1 64 ψΙ 1{ ἃ δ, δηὰ ἀδηοίοθϑ ἐο οογπηιὶΐ, αοἰϊυοτ, ; 
8 ἰῇ 9. 40, 11|.: δηᾶα {ἢιι5 {Π 6 ψογάβ ΔΙ οἷ 
ἽΝ ἼΩΌΣ 5 ηἸγ, “ΤἬου 5Π410 ποῖ ἀθίνοῦ πὶ ἴοὸ 

1η6 ρστανα.᾽ ((οηρᾶγα 118, 18.) ον ὯΒΣ «πᾶ 59 
86 ΨΘΙΓῪ ΤΓΘαΙΘΏΕΥ ρυΐ ἴῃ τῃ6 ἀθεβῃ οἴ ἃ ργοῃοιηῃ. 

[πϑιοδὰ οἵ ὙΤΌΤ, ἐΐψ ̓ Ἰοον δ ἤῖρρον, ΕἸδο ογ (ΡτΟΙ. 
184. 5644ᾳ.), Βυροεί!, Εἰ οβθηπ}}}]6γ, δά οἰἤοσβ, σου] 
τοδὰ (ἢς ρἱιγαὶ ὝΤΌΓΙ, ὈῪ ἢ ϊο 186 ψοτγ8 σψου]Ἱά 
οδίδίῃ ἃ ρίυγαὶ ἔοιςβθ, δπὰ ϑἰρηϊξυ, “"Τὴν ψόοσβῃ!ρ- 
ΕΓΒ, 8116}} 88 πιγ86} 8." Βυΐ {Π6 δἰηφωίαν' ἰΒ ξυρρογιοά 
Υ [6 Μαβουίεβ, δπὰ 41} [Π6 δῃίιθηὶ Ὑογβίοηβ δηά 
Βο Μ95. Ἐὸγ {Π18 ηἀ ΟἸΠΟΙ ΓΟΔΘΟΏΒ ἰξ 15 Ὀοίζίοσ ἴὸ 
τοίαϊη, ψὶὰ τηοϑὲ (ΟἸΥ168, ἰἢ6 σοημηοῃ τοδάϊηρ. 
ἼΠε νογὰ ὥΙ, (το ΓΟ οὐ ΓΙ, ἐο ἀεδεοηά, ἴο 
6 ἱπιπηθγροά,) ψ ῃ]οἢ ΟσΟΌΓΒ ἴῃ 1[Π6 ΟἿΝΟΙ τ ΘΙ ΘΓ, 
Δῃηὰ 18 ὈΥ 6 δερί, Ἔχργεββθα ὈγῪ διαφθορὰ, ρΓοροεν 
ἀδηοίθ8 ἃ ἰοιυ ρίαοο, Ὦδῆςσθ ἃ ἀξέεΐ; 16 η, πκΚ τῆ6 
ΗΘ. 3, ἃ σραυδ; 8 βηΔ|}Υ ογοῖδ, οὐ ἴῃς 5λωάος 
δαίοιο; 848 ἴῃ ΡΒ. 80, 4. 490,10. Ηρηρο [ἴ Ἀ͵Ἶ90 βὶρ- 
ΠΙῆθ8 ἀθαίῃ δηᾶ ἀδβίγιοι!οη ; 85 ἰη 5. δδ, Φ4.. 108, 
4., 200 88,18. Νον, [( τηῦϑί θὲ οββογνοᾶ, δἱ 8. 
16, 10, {πέτα ἰβ (δέϊτοσ [η6 Ἡ Θῦγονν τηδηηοτ) ἴῃ βϑθ 
ΒΘΏ  ΘΩΐ ἜΧΡΓΟΘβδοα ὑνῖοθ. [Ι͂ἢ {Π6 ΤΌΓΙΏΘΥ τηθ Υ 
ΤΑΘΏΠΟΩ ἰ9 πη866 οὗ νῷ. ὙὍΤῆθ ῬΔΓΆ]]6] 5: οὗἁὨ μη σιη- 
Ὀ6.Β ὑπογθίοσα γΘαΏΪΓΟΒ ἰπδὲ ἴῃ 1ἢ6 ΟΙΠΟΓ Τηθ δον 
ΣΙ Ὅς ἐχρ]αϊηρα οὗ {πΠ6 δερείοἦνο, οτουϑ, σϑῃδα 68 δ6- 
ον. ἼΠ6 86ῆη88 {βεγθίογα 18 (Π]5 : ““ Ὑ Ποὺ 8}||}8]0 στϑηῖ 
[16 8 ΙΟΠΘΟΣ .36 οἵ ᾿ξ ; 1 3}4]1} ἢοξ βιιθρουτῃρ ἴθ μη 
δηθιηΐθδ. (Καϊη.) ὅ8:86 {Π6 Ἰοηρ δΔηά Ἔχορ]δηϊ βδητό- 
ἰφίΐοη οὗ ΥΒΙΡΥ οὐ {Π656 ὕψο νϑυβ865. , 

28. ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ϑωῆς --- σω. Ὑῃ6 Ηδδε, ἴα 
Ὁ ΤῊΣ ὉΠ), “ἴῃσα ἰθαοἢεϑί ἐμ6 νὰν οὗ Ἰϊξρ," 
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Τ. 6. “Ἴδοι βῃρνοϑέ πη ἔἢρ ΨΆΥ ὈΥ νοῦ 1 π|8 
Θ80ᾶρΡ6 1ἴῃ86 Ρρτγι 8 οὗ [8 ;" “(οι Ὀτγληραβὲ πλ6 θᾶς 
ἔγοηχ (Π6 ραῖρ οὗ (ἢ6 ρσγᾶνθ." δθα 5. 88, 4. 71, 40. 
Τῆυβ [π Ῥγον. 7, 27. ἴῃ υἱῷ ἱπξογηὶ ἃτὰ ἰποβ86 νῃϊἱοῇ 
Ιρδα ἴο {Π6 5:4468 θεῖον. Βαΐί ὙΠ οΥ ὉΠ οἴξθη 46- 
ῃοίΘ68 [6] ΟἿ (866 Ι5. 86, 10. 42, 9., Η095. 6, 4., Ρτγον. 
15, 24.) ἴῃ 1ηϊδίοη οὗ ψῃϊοῇ (ῃ6 ψγοΓβ οἵ (ἢ6 Νὸν 
Τεβίδιησηΐ 80 ι.36 ϑωὴ (866 [μ|Κα 19, 1δ., 1 Ρεί. δ, 
18.): δηὰ {18 Ιηϊογργαίιίαπ, οἡ δοςσοιηΐ οὗ {6 ρᾶ- 
τΓΆ 16 ]188} οὗὨ τ᾿ θ ΕΓΒ, 18 ἴο θ6 ρτγοίογγοα (ο {{Π|6 ἰου- 
ΠΘΓ. 6 8Β6η86 οὗ {Π6 ρᾶββᾶρθ 8668 [0 δ6 [ἢ]18: 
1 9Π4}} σε οἱἵ᾽ {ῃ6 νιοίογν ἔτοι [ΠΥ ΘΗΘΙΏ168, 
ἔγερὰ ἤγουν 1Π6 οαἰδηλ 69 10 ἡ] Οἢ ἴ 8η1 ΠΟῪ 0Ρ- 
ργοβϑβοά. 1 8}}4}} γοίβῃ ἢ Ἀδρριη688.᾽ Νον, ἴῃ σοῃ- 
ἔΟγΠ ΠΥ ὕο [Π6 Ριιγῃοβα οὗ βείενγ, (π6 ψογβ τημβὲ ἢθ 
108 Θχρίαϊποα : “Ποὺ γρϑίογοϑε ΠΡ (0 το; ἰδοιιὶ 
Γαϊβοϑί τη6 ἔσο [ῃς ἀδδᾷ." β 

48. πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσῴπου σου. 
Το Ηορτον 15, Ἴ29- ΓΝ ΤΩ, α δαέμγρμέοη γον, 
1. 6. ΟΥ {6 πιοβί οχαὶθα δαίογο ἐἢγ ἴδοθ. Τἢρὰ 
(ὉΠΠ}ονγβ, “41 (ΠΥ τὶ ρ ἢ -πϑηα 15 )]0Υ ρογρϑίι)." Τῇβ 
γγογάβ Ὕ25- ΓΝ ἀγὸ Ὄοαρ δ πϑά: "1 {ΠΥ ψ σβῃ!ρ, (ΠΥ Γ6- 
Πρίοη (δίμορ μἱοὺβ πηθη 8.6 8814 ἰρ ψαὶκ θείογε αοά,) 
ΟΥ ἴῃ ἐδν ἰθίῃρ!]6. Βυΐ βίῃποβ (ἢ 6Ε6. ἔο ον 9 ὩΡΘ, 
ον ἰδ οπ ἐδῳ τρί μεῤρᾳηπά, τἰῃ6 ἔογεαθγ 29 -ἀὴ 15 βιρὶγ 
ἴο θὰ τοηδογθά αρμά ἐξ; 80 {πᾶ| [815 [οτγῃλΐα δηή 
ταὶ νι οἢ [ὉΠ] ον 5, ἘΣ, βιρημν (ἢ βδιὴθ πίῃς, 
8Π4 {6 56ῃ86 16: “Ποὺ γί {π6 διμοῦ 836 ρσίνογ 
οἴ ον, δῃε οἵ ἐβἰτεἰν βυργθμιθ δηα ρογροίυ]." Ρε- 
ἴ6γ, δογγβύοσ, πήάξ! οἵ 6 ψογάβ οὗ {6βὺ8 (Ψοἢ. 
17, δ. εοιῆραγα ἰϑέ, νοσ. 81.) τρϑβηΐ [86 πογάρ ἰο ἢθ 
πηἠεγείοοά τῆι: ““ΒΘοδ]οα ἰο 11Ά8, 1 54}} ψῇ 
[66 ΘΏ]ΟΥ ΒΦΡΡΙΒ685 ΒΌργθιθ.᾽" (Κυϊη.) 

40. Ῥαδίεσ ον ῥσγοςοθθαβ ἰο εογιπιθηΐ Ὀροη {πὸ 
Ῥρδίιη, χὰ ΒῃΟΥΒ (πὰξ ἃ 8 ΠΟΙ ΒΘΏ56 18 ἸΠθγθηΐ 
ἴῃ {που νοσάβ; νἱηοἢ Ὀρίης δαμ66, ΕΥ̓ ΔΓ ὈΥῪ ἢ 
Τορδὴϑβ ἴο "6 Γαΐβιγρα ἴο τὸ υμιμὸ ἡ " ΟὨγιβι. , “ 
Ρδϑβαρα ΏΔΥ Ὀ6 ἐΠ 15 ρΑγΑρἢΓΩΒΕα: ““ῬΘΡΏΙ τη ἔγθρὶ 
[ο ῬΈΑΝ ΔῊ 98. ἴῃ6 Ραιγοῦ Πᾶν]. ΑἸιῆους 
Τλανι τγ85 ἃ τηϑη οἵ διἱηθηΐ ρΊΘ(Υ (ὄφιος), 8Π4 ΠΟΙ 

σῷ 
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γοῦ ΠΙρὮΏΪγ δάπιῖγο, γοῖ 1 σδη γον πιαϊπίδιη, ννἢδ 
οι Ψ11 ποῖ ἄδην, (ἢδὲ 116 18 ἀδοδά δηάᾷ διιγι θᾶ, δηὰ ἢ 5 
οαγ ἢ88 Θχρογιθηςθά ρυϊγείλοιοη." ΟὐΟμραγα 47, 

81. 18,87. ΤἸποβο ψοσγάβ, {πογοίοσγο, οὐ 1Π6 588]}}, 
ὙΠΟ ἢ ΠΊΔΥ 4180 νϑγὺ ψ6}}] 06 τιηἠοτγβίοοά οὗ [6 ἢΟρΡ6 
οὗ ἃ γϑϑυγγθοίίοη δίϊεσ ἃ βῃογί δϑοάβ ἴῃ {Π6 βθρὺ]- 
σἶγα, ἃ ἴο 06 Γοίδιγοά, 1 115 θ6 δα 64, ποῖ ἰο 
αν, θυὲ ἴο “2ε508, ψο ὈΥ Πῖ5 Γαβυγγο ἢ ἢδ8 
δνιπορα Πἰ86]Γ ἰο ΡῈ ἔπ Μαοββιαῆ. (866 18, 839.) 
ἜΘ ξον ἰ8Β ἴογ ἔστω. δο Υίγρ. 2 η. 2, 157. Ἐδὰ5 τη] 
Οτα)ογυπη βδογαΐδ γθβϑοίνοια 1γὰ. “οβερῆ. Αηΐ. 11, 
ὅ, δ. ἀ6 Ἐπαγᾶ, ᾧ συνέβη μετὰ τὴν παρὰ τῷ λαῷ δόξαν 
γηραιῷ τελευτῆσαι τὸν βίον, καὶ ταφῆναι μετὰ πολλῆς 
φιλοτιμίας ἐν Ἰεροσολύμοις.. Ηἴετοβ. Οαρρίρα, [0]. 78, 
1, ἢ. 5οβα, ἢ, ΕΗ. Βοη. ἀϊχὶί: αν πιοσγίυμυβ οβὲ Ρϑη- 
ἰδοοϑία ; εἴ ΟΠΊΠΪ8 ἴ8γδο] 1ΠΠπιπὶ Ρ]δηχογυηί, οἴ βδογῆ- 
οἷ8 808 ονίιϊαγιηϊ ροβίοσο 416. 1 ορ. 2,10. Οὑπι 
4114 ΒΕρΡΌΪΟΓα σίγα ὈΓΌΘΩ Θϑβθηΐ, πηοῃιπηθηΐι 1)8- 
νἱ ἀϊ8 οἱ ἔβι}}} 185 ο}0υ8 ἴῃ 1ρ88 τὐγθς οϑί, οἱ μοάϊθγηυμα 
Ταοηβίγαϊυγ, ἰοϑία Μδιιηάγο]ο, Ρ. 7ὅ, 76. Κι ΕΗ. 1, 
17. Τλαν!α τηογίυυ8 68ὲ ἀ16 Ροηϊοοοβίοβ, 485 ΙηοἸἀ6- 
μαΐ ἴῃ δαρθαίαῃ. 

420. Μετὰ παῤῥησίας, ζγδοἶν. ὅο Ὠιοάον. δία. 845 Β. 
τὴν συμβουλίαν ἐκτίθεσθαι μετὰ τῆς παῤῥησίας" ἀπ “οἢ. 
ἤ. 18. Ἰϑανία, 1 πηυϑί 6 οΡ᾽βογνϑά, 18 Ἵδ θά ραίγι- 
ΔΙΟἢ, δ8 Ὀοίηρ ἔοιιηάογ οὗὨ [6 γογδὶ [Ἀπ οὗ ἰἢ6 
768. Τῆι Ἴ δγι Δ ῃ ς84118 ϑαίαγῃ (ἢ ῥαέγιατοῖ οὗ 
{η6 αοἄβΒ. Ἐτάφη, ἀϊοά δῃηὰ νὰβ δυτγίοα, δηαὰ ἢ]9 
Π65}} 15 σοτγτυρίθα, 411} ψῃ]ςἢ 15 ᾿πο]υἀδα ἴῃ (Π6 ψοτγά. 
[ΤΊΙ118 15. ἃ βοτί οἵ ρορυΐδγ βϑγπεοάοςπο. Εαϊτ.}] Τὸ 
μνῆμα ἐν ἡμῖν, ευἱέδ, μιδ; 1. 6. ἴηι ἐδε οἱέν. ΤΆ νγ88 ἃ Ὀτ]- 
νη ορο στδηϊθα 80] 6 } Υ ἴο (ἢ τογὰὶ] δι] γ ἰο μα θυτιοά, 
ποΐ |κ6 οἵπϑῦ ρθορῖϑθ, εοὐέλοιέ, θυὰῖ ψΠΠΙη (Π6 ΟΙΥ. 
(Κυϊη.) 

80-..-92. Τῆδι Ῥείθν. ΟΠΪΥ ΔΡ0]16 4, ΟΥ δοςσοιηπηο- 
ἀΔαιοιὶ {πΠ6 Βα πη), 1 ἃ 8}.01Π16 56η86, ἰο (ἘΠ γίβί, δηά 
{8 ἀγρι θα δοσογαίΐηρ ἰο ἰῃ6 τηοάδ (ἤδη ρυγειιοά 
ἀηοηρ ἴπΠ6 Δεν θῃ ἀοοσίογβ, 18 δρράγθηΐ ἔγτοτῃ {[}18, 
ῃδιλοῖν, ἐῃδί (Π6 ῬΓοπΊ86 ψΠ]οἢ ἢ6 ὮΘΓΟ ΓΟΡΓΘΒΘη 8 
Πᾶν 845 πανίηρ τοοοῖνρα (1. 6. (δαὶ {86 Μορβίδϊι 
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ὁπουϊᾷ 6 ἢϊ58 9 σσ6950γ) αν ἢδα ποΐ τϑοοὶνοά. 
(866 [Π6 ποΐδ οἡ νϑσ. 95.) Βυῖ {Π6 {6νν9 τγείδιγϑα ἰο 
(ἢ6 Μαββίδῃ Πο56 ραβ88ᾶρ68 οἵἉ [Π6 ΟἹ Ταβίδιηοηί, ἰο 
ψ ] ἢ Ῥοῖογ δ. }468:; ἃ58 2 ϑᾶη. 7, 12. 5. 80, ὅ. 
189,11]. : 

890. Προφήτης οὖν ὑπάρχων, δις. Προφήτης Ποῖα 6δν]- 
ἀθηεν 5 ρη ῆθδ, ᾿η 118 ῬΓΟΡΟΓ 86η86, Οὴ6 ΨΠΟ ῥιϑαϊοίβ 
ἔαΐιγο ονθηΐβ; δηὰ 1ἰ 18 Δρρ!16α ἴο διαυϊά, βίποα 1η (ἢδὲ 
ἃ58 16 6 ν8  ογα Ψψοηΐ ἴο οχρίαΐη τηδηγν οἵ (ἢ 6 ΙΒ4]π8 
οἵ 1λαν! ἃ 458 ανίῃηρ γοίογθησα ἴο ψῇῆδί βῆου]ά 681} 
{Π6 Μεϑββίδη. 15 Ἰηϊογργαίδιοη 18 σοηῆγπιθα ὮΥ 
(ῃ6 ψνογήςβ [9] ᾿ὁοντηρ, καὶ εἰδὼς, ἄς. ΜΏΙΟἢ Ρ]ΔΙΉΪΥῪ 
βῆον τοὴψ ἴδ 15 οϑι θὰ ἃ ρσγορίιϑῖ. [Προϊδὼν 5 ἴο Ὀ6 
)οἰπρα ψῃ ἐλάλησε, Δηα 51|Π|ρ]ν 58] ρ}}1Ώ 68 ργ6αϊοίοά, 
προεφήτευσε. Βυϊ 1{ τυχυϑι θ6 ορϑογνϑα (δι {{|18 15 8 
ΡΟΡριΐαγ οάδ οἵ δχργθβϑϑίοη ἴοσ, “ ἢ6 τϊρῇςξ θ6 β80ρ- 
᾿βρλὰς ἴο ᾿ιᾶνα ργααιοιθα οἵ {{|᾿π γϑβιγγθοίίοη οὐ (68 

αβϑίδ ᾿ (ῃδπιοῖγ, ἴῃ 8. 16). ἘῸΓ ψογάβ νῃ ἢ 
ΒΙΘΏΠΪΥ (ο δθ, οΥ ἴο «0, ἃ.6 βοπ)θί 68 1866 Ὁ δῇ 
ορὶπίοη οἵ τῆς δεῖ, δῃὰ ἂἃγα ἴο Ὀ6 αηάοιβίοοά Φαινομέ- 
γως. ὅ66 (1]4585 ΡἢΠ], 9290, δηᾶ {ἰἸ6 ποίθ οἡ Ψψοῆῇ. 11,0. 
Μαίῆ. 96, 12. δο Μαίῇ. 18, 7. καλὼς προεφήτευσε 
περὶ ὑμῶν Ἡσαΐας ΜἝΘΓΘ 566 ἴη6. ηοίθ. 116 ψογάβ 
ὅτι οὐ κατελείφθη ἅΓ6 ἴο ὃ6 )οποα ψΠ ἢ τἢ6 ργροδάϊηρ : 
4. 4. “8226 ρτορ]ιεςοίοα οὔ [Πη6 τϑϑεινγθοίίοη οἵ ([Π6 Μ68- 
818}, 1ῃδι 15 βοιιὶ ννᾶ8 ποί [οἷν ἴῃ τΠ6 58η84468 βμοΐονν, 
ΠΟΥ ἀἸά ἢϊ]8 ὑῬοάγ βαϊεν ρυϊνοίλοιϊοη." ΓΘ 56η86, 
ἐΠπογοίογο, οὔ 6 ψογὰβ ΠΥ 6 ἴπιι85 ΘΧρΓΘββθα: 
Ὑ0ιι. Μ1} γα εν σταηΐ τΠδὲ {π6 ψοτά8 οἵ 5. 16. δα 
τι ΕΥ τοίδγγοα ἰο [6 Μαεϑβίδῃ, ἀγα ἴο "6 θχρ]διηθά, 
[ῃ ἃ 5 Π ΘΓ 56η86, Οὗ ἢ. Εὸσ αν! ἀϊά ηοί το- 
ἀυγη ἴο [᾿᾿ΐδ, δὰ γοὺ γοιγβθοῖνθβ τηὰ!ηΐδιη (Πδὲ ἢΘ, 
Βανίηρ γϑοοῖνοα {Π6 ργοιηῖ86 Π81 ἔγοπι ἢΐ8 ροβϑίθυ νυ 
46 Μεβϑίἢ 5ῃου]ά ἅγίβα (866 ᾧ ϑδιῃ. 7, 12.), 414, ἴὴ 
(ῃ6 Ῥβδ]ιὴ8 αἷϑο, ρσορῆθου οἵ ἴῃ6 Μοβϑίδῃ δηὰ ἢ ΐ8 
ἔοσίυηθ5." Βαὶ ἰο ρτοςθβά ἴο 8η δχπιηηδίίοη οὗ (ἢ 6 

. χαβὶ οὗ {6 νογά8: καὶ εἰδὼς 5Ι|ση1ῆ68, “8δηὰ ᾿αὰ 
Κηονη," παπγοὶγ, ἰδυριι οὗ σοα Ὀγ Ναίῆδη. ὅ66 9 
ϑδιῃ. 7, 19---16. οσοπιραγοὰ ν᾽ ῬΒ. 189-.--11. - 

80. Ὅτι ὅρκῳ ὥμοσεν αὐτώ ὁ Θεὸς.  Πδη Οοά [5 βαϊά, 
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1ὴ ϑογίρίιγο, ἰο αν δυο», ἰἴξ ἴδ {ΠΕ γον ἀδοϊαγρά 
(δαί Οαοὐ ἰ5 ἤχϑά ἰῇ ρυγροβε δῃά υὑποριδημδαθῖθ. 
(8εε Ηϑφδτν. 4, 11. 6,18 ἃς 17.) Τμογοίογο {Π6 8686 
οὗ 16 νοτγά 18, “" βδηο 58 πγὰ ργοῃ 811. Ἔκ καρποῦ 
τῆς ὀσφύος αὐτοῦ. Ἰη Ῥβ. 1852, 11., ἰο ψῇῃιϊοἢ Ῥαΐογ [88 
Θϑρθοῖδὶ γείδγθησθ, να ᾶνθ ἼὩ ὉΘΌ, νυ δ] οἷ 18 γοη- 
ἀργά ὃν {ΠῸὸ δορί. ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου. Βυί 
ὀσφὺς ἴὴ 1πΠ6 δορί. Δηϑνογβ ἴο ἰῃῇ6 Ηδφῦτ. τ αἱ 
οῦ. 88, 8. δηὰ ΘΓ ἴῃ Εἔχοά. 12, 11., 80 {παἴ καρ- 
πὸς τῆς ὀσφύος την ὑγοῦΔΌΪΥ δίρηιν τπ6 ἔγυϊτ οὗὨ τῃ6 
ἰοὶη5ς. ὙἼΠοβα Ψψογάβ8, πβονανοῦ, ψῃ θη υδ6α οὗ {π6 ρτο- 
σγθδιίοη οἵ σῃ]άγαη, ἃγθ ᾿π θγοῃδηροά, δηα (ἢ6 Ρτγο- 
86ηϊ ρῆγαβο, δοσοογαϊηρ ἴο {6 Ηθρτγον τἀϊοπι, 5]ρη1- 
ἢι65 ““ἔγοῃ) [18 ροβίοσι (γ᾽; 

Κατὰ σάρκα ἀναστήσειν, ὅτ. 18. ἩΒ0ΔΠ]Υ τοπάογρα, 
“ς{ῃ4[ (ἢε Μεββίδῃ, ἀςσσογάϊηρ 10 ἢ ἢυμηδη πδίυΓΘ, 
5ῃοα ἃ Ὀ6 Ὀοτγη, δηὰ βῃοι ἃ ροβ8688 ἢἰ8 Κιἰηράοῃ.᾽; 
1118 ἐν νὰ {πὶ ἀναστῆναι, ||Κ6 ἐγείρειν, ἰ5. ΓΘ]. ΘΠΓΥ 
υϑδοα οἱ παέϊυϊέΐν. δθ6. Μεαῖίί. ΦΦ, 24, 4 ϑδιη. 7, 12. 
Βυΐ {π686 νΘγῪ ννογάξ ἀγὸ οὐρα ἴῃ Α. Ο. Ὁ. ἘΒΈΒΑΓΡ. 
1. Βἀ. ὅγγ. Ετρ. (ορί. ΞΞ1|.. Ατιη. ψυ]ρ. ΖΕ. Ογν. 
Ιτϑη, γιςοίοτγιη. Εν. ἀπα ἴῃ οἴπογ θοοΐῖβ8,  Πᾶγ6, 
ΔΙΟΓ θρόνου αὐτοῦ, ἀναστήσειν τὸν Χριστὸν κατὰ σάρκαι. 
ΤΠ σοπιποη γοδα!ηρ' 18 ἀείδηεα ᾿γ 6 Ὠΐου, Ἷ οἱ ἔ,. 
Ησουμήηϑδη, δηα οἴἤ6Γ8 : θυΐ ἢΔ58 ὈδΘδη, ψη ἢ ΓΘΆΒΟΠΏ, Γ6- 
Ἰοοιοα Ὀγν Βεοηρεὶ, Μὴ, ϑδεμοιί, Οτθβθαοῆ, δηὰ 
Οἴ6Γ8 ; 5ίησθ [6 ΨΕΓΥ͂ νϑυιεῖν οὗ γεδάϊηρ ὈθιγαΥΒ 8 
ῖοθ8. ὙΠῸ ψογάβ ἃγθ ποῖ ἴο ὑὲ ἔουπα ἴῃ Ῥβ. 1582, 
ὨΟΥ ἴῃ {{|07 ρᾶγδ}}6] ῬΔΒΒΔρΡῸ οἵ 4 ὅδ. 7, 12. δηά 5. 
89, δ. δηα ὈΥ οπτρ [Π6 ψνογὰβ (Π6 τοϑδάϊηρ 18 γθη- 
ἀεγοά "πογὲ ἀϊομίέ; “Ποῖ ροϊπίβ' ἰο [Π6 γϑδὶ οτἱρίη 
οὗ 186 σοπγηοῃ γοδάϊησ. Οδἡ οὔϊης ἰῃ6 ψοσὰβ γα 
τι ϑυρδια τίνα αἱ καθίσαι, Ἰ. 6. ἃ ΒΌΘΟΘΒΒΟΓΙ ἴο [6 
Κίηράοιῃ, Παπηοὶγ, ΟΠγβί, - Οοπῖρᾶγα νοῦ. 81. Τα 
ψΟΓ5 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἃΓ6 8180 ΟἹ 64 1ῃ πηδηΥ. σοοά 
Μ55., ἢ (8 ἀρρτοθδδίοῃ οὗ Βρηρεὶ, Μ|Πὶ|ὶ, δηὰ 
Οτίοϑθδοῦ, δηὰ β6θη) ἰο ἔνα ὕθϑθῃ Ὀγουρῇξς ἰῃ ΓΌτη 
νογ, 927. ὃν ἴπ6 βογῖθ68, ψΠ0 '80 ἔογ κατελείφθη ψτοῖδ 
ἐγκατελείζθη; Βἴηςε 1Πδὶ νοῦν νἘΓῸ 15 ἐοηὰ ἴῃ νοϑγ. 97. 
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Οἵ προϊδὼν Υ οἰβέοίη Δάάιτις685 βανθγαὶ ΘΧΘΙΏΡΪε8; 88 
Ατνιβεα. ἴῃ ἔοι. 227. Ρίυιι. 2, 6586 5. ΔΑηΙΠοΪ. 4,18 
566. ὃς 29, δ. δηά ἰα δα (5, "« Πλαν!ἃ ᾿Ἰπάδοα βροκαε οἵ 
ὨΠ 561}, θὰϊ Π6 Βροῖκ 7ωϑέ ας ἡ7 ἴα δά ἔργαβθϑθη ψἠδί 
ἢδα πονν Παρρϑηθα." (866 [ῃ6 ποίβ οη Μαίιῃ. 1,91.) 

82. τοῦτον τὸν Ἰησοῦν, Ηεἰητίς 8, ΨΠο [88 ΓΙ ΏΕΪΥ 
566η (δι δίϊζεν τοῦτον τηιιϑί 06 ΒΡ] Χριστὸν ὄντα, 
ΓΟΙΠΔΓΚΚ8, {Π|8ἰ τοῦτον ΠΥ Ὀ6 (Δ Κ6η ἴογ {πὲ ῥγϑάϊςδίθ, 
84 Ἰησοῦν [86 30] 6οῖ, δῃηὰ ε ερμιρἠαξϊοαἐέψ. 

8.5. τῇ δεξιᾳ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθεὶς, {ποι αἴογα γαϊ86α ἰο 
(η6 τρῶν Ὠδηά οὗ (οά, ἱ. 6. ἰο (ῃ6 Ὠεῖρῃΐ οἵἉ ἀϊρσηϊν 
ἈΠ πγα]οϑίγ, ἀδοϊαγεα δηά οσοηϑι 6] Γογὰ δηά 
Μεβϑίδῃη (παπ αν, ὈΥ [8 γϑϑιγγθοίίοη δηἀ γοΐυτῃ ἰὸ 
Ἡδάνθη). 866 νογ. 86. Ρμ1]). 2, 9. 8.4ᾳ. Οη ὑψοῦν 
866 (ἢ6 ηοίδ οἡ 2οἢ. 8, θ8. Μαῖί(. 11, 298. [Τΐ εηιιϑὲ 
6 ορδβογνϑα, ἰῃδί {Π6 Οχργθϑϑίοη γέ λαπά οὐ' Οοά 
Μὼ8 θγ ἴῃ6. Ηδῦταν8 υ8β6Ἁ ἴο ἀδηοία {Π6 αἰνὲπὸ μοῖυο». 
δα 6(Ϊἀ85. Ρἢ!). 987. - 

Τὴν τε ἐκαγγελίαν λαβών-------τοῦτο. Αἰ τοῦτο 51::Ὁ- 
δυα πνεῦμα. (Ο(ομηράᾶγο “οὶ. 14, 16 ἃ 26. 1δ, 26. 1 
ὙΥΔ5 ΠΊΟΓΘΟΡΘΓ ἃ ρει βυδβίοη οὗὁἩ [6 6 »)}8, {πδῦ Ὦγ 1ἢ 6 
Ψ1}] δῃ ἃ ργονιίάθηςσςα οἵ {6 Μαβϑιδῃ, ψναισῃ!ηρ ΟΥΘΣ 
τῆς μοὶ ᾶγο οὗ 118 Ῥθορίβθ, σγϑαὶ {ΠΠ|η} 58 ἢδά δἰγθδαυ 
θδθη ψοσκοα, δηά {Π|4{ Ὀγ ἢ 5 1Π8ρ1184 1005 [ἢ6 Ρτορἢθίβ 
᾿ιδά υἱἱοεγὰἀ τῃ6ἷν οΥδο 68. 866 Κὸπαρρ᾽ϑ Οριις. Ρῥ. 96. 

84... λέγει αὐτάς. ΏοΒβα ᾿ηἰοΓργεῖοσβ ΠΟ γοίογ 5. 
110 ἰο ιανυία, δΔηὰ βιιρροβα [δὶ Ῥϑίθγ οηΪυν δοσοπιπιο- 
ἀαιθα τῃ6 ψοτγά8, δοκποψιεάρσε ταῦ 1 αν! 88 ηοΐ 
{1ῃ6 δὐἴμοῦ οὗ {86 Ραΐπι, υυϊ τηλϊηία!η (πὲ (ἢ γιδὲ 
86 Ῥοίονγ [Ὁ] ονθά ἰἢ6 σοιῃπηοη ΟΡ ποθὴ οὗ {Π6]ῚΓ. 
σουπίγνιηθη, ΟΥ̓ [6 βδηη6 56 η{Ππ|θηΐ ἅΓῸ 850 ΤΊΔΩΥ 
οὗ ἴῃοβϑ6 ψῇῆο ἰηίογρσοί τΠ6 Ῥβα τ οὗ 1Π6 ,“εδίαϊ, 
51η66 (ἢ15 Ὠοτ΄οη οὗ Μεβϑίδ ν᾽ 88 Ἰηἰγοάδυςοβα δῇϊοσ [ῃ6 
ἀφαίῃ οὗ ϑανι ἃ. 70 {}18 δίς. ορίπιοῃ 1 ἀο ποῖ 
Ποϑιίαία ἴο δεςβάβ. (Καὶ ).) Εοῦ ΤΥ οψη ραγί, 1 οδῃ 
ΔΌΡΙΓΟνΘ οὗ μειῖπογ, βίης θοί᾽ ἃσθ δασλ } Υ ἰοα παρά 
ὁῃ ἃ. ἀδηφοῖοιβ ρυηοῖρ] 6, Ὠδιπεῖν, οἵ οὖν [οὐ δηὰ 
[η6 Αροβίΐβ Κπονη ΡΥ ἰο] γί !ηρ᾽ ΕΥΓΟΓ, δηα ἀν}! πὺν 
1Βοιηβοῖνεβ οὗ 1ἰ, ἴο βίγσθηριῃθῃ [Π6ῚΓ σ8 0.86, ἃ ῬγΙηΟΙ- 
ΡῈ 50 ΠΙΡΉΪΥ οδ]θοι Ομ] 6 ἃ5 ἴο Ρᾳ οδἱουϊαίοά. ἐρ 
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ἀαβίγου 4}} γθ 'ϑῆσθ οἡ ἴῃ γα οὐ Δὴγ Πυροί 688 
ΜΠ ἢ ἰηνοῖναβ 1{. 

Κυϊηοοὶ γοιηδγκϑ ἰΠδΐ ὑποπόδιον 15 ἃ νογά υ864 Ὁ 
(ῆ6 ΔΙοχδηάγίδῃ [ηἰογργοίθγβ, δηὰ βομηα ἰδίοσ Οσσϑθ 
ὙΙαγ ; 848 Αἴδρη. 102 Ε. δηὰ ἢδ τγοΐργβ ἴἰο ϑίυγζ ἐδ 
Βιαϊοοίο Μεαςοράοηϊςᾶ, 199. δηὰ Πὶβ ποία οἡ Μεαίῇ. 
ὅ, 85. 

86, 87. Τίνα σοπβίγασί(οη 13 (ἢ 8: ὅτι τοῦτον τὸν Ἰη- 
σοῦν ὃν ὑμεῖς ἑσταυρώσατε ὁ Θεὸς ἐποίησεν αὐτὸν κύριον 
καὶ Χριστὸν. “ΓΘ Ρτοποιι αὐτὸν 8 τεἀυπάδηϊ, ὉΥ ἃ 
Ηδερταΐβπι [οὐ γαίῃ 8η ἰάϊοπι ὀχίθηάίηρ ἴο {Π6 141- 
οἰϊσαὶ ογὔΓ ρμοριυ αγ 0886 ἴῃ πιοϑί ᾿ἰδηριᾶροβ. ΕΔ. 
᾿ΕἘποίησεν, Δρροϊηϊεα πίη, ἀδοϊαγοα ἢΐπὶ ἀρροϊηϊεά, 
ὍΥ δῖ58 τϑυν γθοίοη δη4 γοΐυγη ἴο ἤθανθη. Οη {ἢϊ8 
86086 οἵ ποιεῖν 866 ἐἰῆ6 ποΐϑ οἡ Μδιξκ 8, 14. “οἢ. 6, 15. 
(Κυΐη.) Οὐδὴ κύριον ἐποίησε ὙΥ οἰδίοίη οἰ(68 7υβίϊη. 10, 
1. Πα ρϑῖοσ τορθηὶ νῖνιβ δος. ΡΙΊη. Ττδ]. ὅ. 
Ηδετγοίοί. 4. 4, 1. εἴτε ἡγεμόνας ἢ ἄρχοντας ἔδει ποιεῖν. 
Απά οπ (μὲ ρῆγαβα ἀσφαλώς γινωσκέτω ἢ6 οἸΐ68 Επ:- 
ὯΔ0Ρ. Ῥτοθογ. εἰδότε ἀσφαλώς. 

87. ἀκούσαντες, 801]. τουτο (οη Ψἢϊοἢ ΟΠ] ρ5158 8566 
Βοϑβ. 490. 5.}.), ΠαπΊοΐγ, {Ππ||0 ποῖ ΟὨΪΥ 8ῃ ἱπηοσδηὶ 
ΡοΊβοη, θὲ ονεη {Π 6 Μεβϑβίδῃ ΠἰπηβοΙ τ, ἢδά θδοη ρυΐ 
ἴο ἀοαίῃ. Κζατενύγησαν τῇ καρδίᾳ, ““Μ ΘΓ δβίιηρ ψΠῊ 
ΒΟΙΓΓΟ ΔΠα ΓΟΠΊΟΙΒ6." Νον κατανύσσεσθαι, ψῆϊςῇ 
ΡΓΟΡΕΟΤΙΥ βίρηϊῆθθ ἴο ὕὈ6 ργιοκοὰ ἄσιομ, οὐ ἑἠγοιρῇ, 
Πριιγδινοῖν ἀθηοίθβ οχίγθιῃθ στε (48 ἴη ὅδεη. 84, 7. 
ψἤογα τῆς Ηοῦγον 15 ΔΥ̓́Ψ ΓΤ), πα 18 Ἔβρθο αν υδοὰ 
οὔ ϑρθϑοῖββ ψῇ]οἷν ν]οἰθητν ἴδοι {Π6 πη, ΟΓ 5Β|ὙἸ Κα 

ἘΞΉεΓα ννῈ πᾶνε δη δχργδβίοῃ ἀθγῖνεα ἔγοι (ἢ ουδβίοτῃ οὗὨ μυϊ- 
εἴης; ἴ[Π6 ἔοοϊ οὐ ἴΠ6 πεοῖκβ οἵ ἴδε νδηφυΐϑῃοα, ΓΠυβ 1Π6 ᾿ϑγϑα 68, 
ἴῃ δουϑῖν. 10, ὁ. ρεΐ ἐλεὶγ ἔεεί ὁπ (δε πεείκε οὔ ἐλε (ζαπαπι ἢ, Κίηρε. 
ῷῶὧο ΡΒ. 60, }1. Ον! . Εαοῖ. 4, 858. γῦε οΥ [ιν ν]οϊογοι ἴοσγὶβ ᾿π- 
ροείιιγα ρεάετη. 80 Τυγηιβ, πη Ὑὴγς. ΚΞ η. 10, 490. ρινῖδ πΐβ ἔοοϊ οη 
ῬΑἸΪδο : αὐεῖη ΤΌΓΗΙΒ ΒΌΡΟΥ δάἀδίβίοπε. δι 495. ΕτΊενο ργεβεϊ 

6 ἴα) ϊα ἰαῖυδ ἐχϑηϊπηεη. 786. Τυΐὰ βδιιρμεῦ δδ)εσίυτ ροβὶϊο ρμεάβ 
Ὠέχιια εἰ Ὠδεῖα. Ῥχιάδηι. ἱ, 1. ν. 464. ϑου ἀεονεϊ ἴα ἀυοτγιτ (οὐ 
ἀγγαπηόγ} τηθάΐα οα]σθσιὰθ ἴῃ ατῦθ. ΤὨνδ Φοηαίμδη, ἰῃ Ζοθερῇ. 
ΒΞΕ}!. 7, 5. Ρ. 95. ἰηϑ80}15 Ρυιάδηβ (πΠ6 Βοτϊηδη, ννῃοι ἢ6 ᾿)3ἀ ιιὲ δ]αίη : 
ἔπειτα ἐπιβας τῷ νεκρῷ τότε ξίφος ἡμαγμένον ἀνέσειε καί τῇ λαιᾷ 
τὸν θυρεὸν, ἐπηλάλαξε τε τῇ στρατιᾷ πολλὰ, καὶ πρὸς τὸν πεσόντα 
κοβπάδειν, καὶ τοὺς ὑρῶντας Ῥωμαίους ἐπισ κώκτων. ᾿ 
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1 ψ τιἷ} βοῦσον. δὸ ΒΙΓ, 14,1. καὶ οὐ κατενύγη ἐν λύπη 
ἁμαρτιών. [Ιτ αἶδο ἀδηοίθβ [ῃ6 Βίυρογ δῃὰ ἀδ]θοίοη 
ν ὨΙσἢ αἰίθηάβ ρσιιοῖ, δηαὰ δοσοπιρδηΐθβ, ΟΥ 8 ο66 68, 
Οἴδοσ νἱ]ἱοϊθηΐ διηοίίοηβ. 80 ϑιγ. 12, 14. Φ0, 2]. καὶ 
ἐν τῇ ἀναστάσει αὐτοῦ οὐ κατενυγήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει 
αὐτοῦ οὐ κατενυγήσεται" ὃὅχ 47, 21. κατενύγην ἐπὶ τῇ ἀφρο- 
σύνη σου. ϑυϑδηηᾶ. 11. καὶ ἦσαν ἀμφότεροι κατανενυγ- 
μένοι περὶ αὐτῆς" ἴῃ 4}} ΨΈΟΙ ρα888ρα65 1 ἀφδηοίαβ 8ξι- 
Ροίδοιίοη ; Ὀαΐ, ΌΥ δηοίΐμοι πὰ γεῖ πογα νϑῃοπγθηΐ 
οἴξοι οὗ στηϊεῖ, ᾿ὸ βίρῃη! ῆθβ ἴο Ὀ6 ἀππῦ οὗ 5116 ηΐ ; 88 
ἴῃ 5. 4, δ. ἐπὶ “ταῖς κοίταις ὑμῶν κωτανύγητε' δῃά 
Γνῖῖ. 10, 8. κατενύχθη ᾿Ααρὼν, ψῆδτα {π6 ΗΘΌΓ. 15 
ΞΟ [ψἤδηςα οὐἱ ἀμηεό, ψν ἢ οἷ. σΟΠΊ68 “πη 6 Δ06} Υ 
ἔτοῃ 1Π6 Απρ.-ὅχ. ἀδιηδη, ἰο ορβίγυςσί, ἴο ἀαηῖ. 

1.1 δὰ ἰὼ ἢ δῃ. 10, 15. ἴξ δῆβννϑῦβ ἴο {6 Ηθθτγ. 
Ὁ, οὐηιμέοδοονο. δο δυϊάδα δηὰ δυο 8. 
(Κυΐη.) ὅ566 πιογθ εχϑρίθβ ἴῃ Κυρκθ. Ὑγειβίειῃ, 
ΔΙΏΟΠΡ ΟἾΠΟΓ ρ858068, ργοάμοθ8 ΕΪδαῖ. (ογ ρυηρὶξ 
τηθῦα). ΓΠ δηλ 8. 2. Ρ. 88 Β. ἔνυξε τὴν διάνοιαν. διΙΠΊΡΙΟ, 
τῆ, δὰ Εριιθοῖ. ὡς τοὺς μὴ πάντως νενεκρωμένους νύττε. 
θαι ἐκ τῶν λόγων. 1 δα [108η. ἃρ. οἴ. ΒΕΙ]. τ. 
7, Φ02. τουτοις΄ κεντοῦμαι τὴν ψυχήν. 

Τῆο Το] νιν νον 5, τί ποιήσομεν, ἃτ6 ἃ ΡΟΡΌΪΑΓ 
ἔογαιΐα Ἔχργοβϑινα οὗ σγθαῦ σοησθγη δί βοπιοίῃιηρ 
ψν ἢϊσἢ σαηηοί 6 υπάοηθ6, θυ οὗ ψὨϊοἢ {Π6 510 Ὡδοα 8 
ἴο ὃῦ6 οχρίδιοά. 

88. μετανοήσατε καὶ βαπτισθήτω, ο. Τὴ νοιῦ 
μετανοεῖν ἰπο  ιἀ68 δοίῃ ταραπίδησο ἀπά γαίογιηδίίοῃ, 
Θβρϑοίδ!!γ ὈΥ δῇ δυδηδοηιηθηΐ οὔτε ρῥγο)υαΐςεβ Ψ ῃΙςἢ 
Πδά δἰ ῃοτῖο πιπάθγοα ἰμθη ἔτοιι δοκπον θαρίηρ 
") 6805 48 [6 Μεβϑίαι. Βαπτίϑεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι]. Χ. 
18 δαιιϊναϊοης ἴο βαπτίϑεσθαι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰη- 
σοῦ ἴῃ Αοἴβ 10, ὅ. ψῃϊο ἢ τὺ Ὀ6 Θχρ]αϊηθα, “ ἴο 8ο- 
ἸδηΥ ριοίδββ ἴο 6 ἃ Ὁ] ον οῦ οἵ Ψ6808, δῃὰ ἰο δϊπά 
ΟὨΘ56 ΙΓ το δειῦγαςα ἢ}15 ἀοοίιῖη6. ὅ6α (ἢ6 ποίθ οῃ 
Μδαίι. ὁδ, 190.) ΒΥ {ἰῃς δώρα τοῦ ἁγίου πνεύματος 
(ϑίῃῆοθ Ῥϑίεσ τ δη δι υ ἢδ8 τοίδγθησθ ἴο {π6 Ὀϑέογο- 
πιϑηῃτοηθα ραββαρα οὗ «006], νεγ. 17) ἅγε βιρῃιῆθα {Π6 
οἴεοίβ οὗ ἀϊνίηε ρστᾶςθ, ἃ {1} δηα δοσιγαῖο Κπον]θάρα 
οἵ αἀϊνίηα {πρβ, ἃ ἔδινθηῖς δηὰ σοηβίδηϊ 5ίγν!ηρ 
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αἴτονγ Πο 688, ἃ τποϑὲ ἃγάθηϊ ἤδβϑίγα ἰ0 ργοΐδβϑβ δηᾶ 
Ῥγοραρβαίθ ἴπ6 ἀοοίτίηθ οἵ (ἢ γιϑέ. δὲ (ἢ ποῖς οθῃ 
1, 8. 2, 4 ἃς 1Φ. (Κυΐῃ.) 

89. ὑμῖν γὰῤ ἐστιν ἡ ἐπαγγελλία, ἴο γοιι θε6ΙοηΡ9 
{π6 Ργοπιῖίϑ6. Ὑμῖν 15 ἴον: ὑμῶν; δὴ 1ἀϊοι "Πυ8{ναἰοά 
ἔγοπι ΟἸαβϑϑίοδὶ εὐἴῃοῦβ ὈὉῪ Κγρκθ. δδὲ {δ ποίβ οὔ. 
Μαῖκ ᾧ, 18. ΒΥ ἡ ἐπαγγελλία βοη6 (ΟὐοιϊηπιοηίδίοΓϑβ 
πη ἀογϑίδηα (ἢ6 ῥγοιηϊδα οὗ βδοπάϊηρ {πΠ6 Μεβϑβίδῇ. 
Βυϊ β'ποα {ποῦ γιι86 Ὀείογα ρμγεοθάθα λήψεσθε τὴν 
δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος, Δ 5ϊησ6 {Π6Γ6 18 ἤδΓα ἃ 
Γοίργθησο ἴο 206] 8,1. ψα τὐδὲ ἀπἀουθδίθαΥ πὑπάροι- 
βίαῃα, ““1ἢς6 ρτγοηγίβ6 οὐ βαπαϊπρ ἴῃ σρὲγἐ .᾿" 

39. Καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακρὰν, ἀπ ἴο 41}, Ἔανοη (δ 
πιοϑΐξ Τοπχοίθ.Ό. ΤἼΒ πιᾶ]ογν οὗ (Οοϊηιηδη ἰδίου, [0]- 
Ἰονῖηρ [Π6 δυιπογιν οὗὨ ἹΓΠΘορ γ]δοί, τηαἰηίδίη {πᾶ 
ὈΥ {{|236 ΟΓΩΒ ἃΓ6 πιϑθϑηϊ ἴδε Οεπέϊέος, δὰ ἴδδν 
βιθδυά χώραν οὖσι, (β86ε6 ΒοΒ ΕἸ]. δοῃῖ, 668.) ἰακῖηρσ 
εἰς μακρὰν χώραν ἴον μακρᾷ φΦώρᾳ. ΤΥ οὔβεινα τπᾶϊ 
τὴ6 φῦ θβ ογθ ὈΥ ἰῃ6 Ηθῦγονβ ἰογπιο γοριοέξ, 
ὈΘΥΥΤῚ, 85 ἐθιηονεά ἤοσι {π6 Ψεν]8}) σοὶ ρίοη, δηά 
τπϑγρίογε ψπάγαννη ἴγοθη {ἴπ6 Ὠῖνίπα Ὀοποῆϊζβ (σοαι- 
τα (Αοίβ 6, 1δ. 10, 9.); δπὰ {δ ὺ πρδιπίδίη {πὲ 

Ῥδίδε [νοι ϑ, δηά Ραμ} τη ρἢ. 2, 18. απὰ ἔοι. 9, 924. 
ἐο]] ον οα {118 τηοάο οἵ βϑρθακίησ. Τὸ {(Π18 οψθνογ ἴὲ 
ἢ88 Ὀδ6ἢ οδ]εοιοα ὈΥ οἴδπεγβ, {πδὶ Ῥεοίογ νγὰ8 ἐδοπ 15- 
πογϑδηΐ {Π|| {Π6 Ὀδποῆϊβ οὗ [ῃ6 Μρββϑιδ οϊοηρσοά το 
16 (φης 68 αἰ8ο (866 Αςίβ 10.); πὰ {πὶ ψίῇδη Ρο- 
ἰθΓ δἰϊογνναγάβ, θδίηρ Ὀεζίογ ᾿ηϑἰγυςίθα, δα ργεδοπεα 
(ο {1πΠ6 (δ Έ1|65 {πε ἀοσιηρ5 οὐ ΓΟ ε1ςῖ, τὴ6 Ζοσι- 
βδἰϑιη6 ΟΠ γι βιδὴ8 ψ ΓῸ σγοαῖὶν οἰδηάθα {δπογρϑί. 
((ομρδῖε 11, 2.) Τῆον 1Πογοίοσα τ ὴκ τς ψογας 
τοῖς εἰς μακρὰν ἅ16 ἴο "6 Ἰηΐργρτγοῖθα οὗ ἐαέθ γμοσίον έν, 
8166 μακρϑιν 15 αἶδο υιβ6ι] Οὗ [1τὴ6 ; 88 ἰῃ Χοη. (γι. ὅ, 
4, 21. Δα 1 ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ ρᾶ88δρ68 οἰ ὃν γ εἰβίβϊιη. 
[Βυΐ {6868 ᾶγα ἃ}} ΟὨΪΥ ϑχϑῃρ]68 οὗ οὐκ εἰς μακρὰν, 
ν ὨΙοἢ 18 ααϊ6 δηοίποιν 1άΐοτῃ. Εὰϊι.7 ΟἸΠοὲ5 γείοσ 
116 ψογάϑβ ἴο [6 αἀἰδρεγβθα «608; δῃηά ἴῃ βϑυρροτῖ οὗ 
[ἢ198 ορ!ηἰοη αυοίς ἔρῃ. 9, 40. ΕῸΓ Υ ον ρᾶγί, [ 
τηδὲ δοορίθ το τῆς ορίῃοη (πὲ (Π6 Θεπειίον ΔΙῸ 
τθδῃς [18 τηοᾶθ οἱ ἱπίογργοίδιοη, νυ ἢ 566 Πὶ5 
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106 {τ ΟΠ6, 18 ϑυρρογίε Ὀγ {ἰἰὲ δι πογγ οὗ (ἔου- 
τηθηΐι5. Εα1.1: [πουρσῇ, δἵ (Π6 βδηβ {1π16, [ (Ἀπ ἈΥ̓͂ 
ἰπδ τησδέ 6 ιηήεγοίοσι (θηι 65 πὸ βῃου ὰ ρα85 
ονϑὺ ἴο {πὸ Ψεὐνίϑη το ρίοη. ΕῸγ {π6 6} Π61α (ἢς6 
ορ!ηἰοὴ {ἰπαὶ τῃο56 οὗ τῃ6 (6η11|65 ψῆο 8ῃοι ἃ 6ηι- 
υνᾶσο {6 Ψον 8} το] σίοη σψουἹὰ ΡῈ οἰ] Ζοηβ οὔ ἢ 
Μεββιβ} 5 Κίηράοιη. 866 {6 ποίϑ οἡ Μαίί. 8, 2. 8, 
11, Φ0, 18. Το {π686 ρτγοβεϊγίθ. τ[ἢ6, ψῆο δοιὰ 
Ρ858 ον ὺ ἴο {π6 «ζεννιϑἷι το !Πρίοη, Ῥεῖοσ, δὲ ἰμδὲ {1π|6, 
τποῦρσῇῃς νουϊὰ οχιοπά [ἢ6 Ὀοπαῆϊ5 οἵ (ἢ γ8ι. ΤΗϊς 
ἸΏ ΓΕΓΡΓΘ Δ Οη ἷἱβ ΒΟ ΠΡῚΥ σοπῆνηρα Ὁ Αοίϑ 8, 96. 
Μ ΏΘΓΟ Ῥαίθν βᾶγβ, ὑμεῖς ἔστε υἱοὶ τῆς διαθήκης, “(0 
γου Ὀοϊοηρ τΠ6 ρτγοιῖβα οἵ [6 σονθηδηϊ σίνϑη ἰο 
ΑΡγαϊιδῖῃ ; Ὀγ γοὰγ Ροβίθγ Υ 58}8}} 4}} {Π6 πδίϊοηϑ οἱ 
16 δαγίῃ 6 οἰ πατεὰ, Εὸν γοὺνγ Ὀεποῆξ δορεοία!!ν 
δι αὐ εαιυβδά {1 Μεββϑίδῃ ἴο ἄρρϑαγ. (Κυϊΐη.) 

89. ὅσους ἄν---- Θεὸς ἡμῶν, ἡ ΠΟΙΏΒΟΟνΟΣ (Π6 Γιοτὰ 
οὖν Οοά, ὈΥ (Π8 ἀοσίιηθ ᾿πηρατίοα [ῸΓ [ἢ6 ρῥτγοίδβ- 
βίοῃ οὗ τῆς τε ρίοη οἵ (ῃγίβῖ, δηά 16 δον σοη- 
γοἰηδα πίῃ παι ργοΐδββϑίοη, 8Π.4}} 64} Ὡροῦ, σᾶιι86 ἴο 
06 Ὀγουρης ονοῦ, (866 Φοἢ. 6, 4.4.) προσκαλέσηται. 
66. Κορρε οἡ 6Οαϊ]. 1, 6., Βοηι. 9, 24., ἀηα ῬΡοι(᾿5 
ἔχο. 2. οἡ Ερίβι. Ρείγ. ρ. 279 βεῦᾳ. 

40. ἑτέροις τε λόγοις---ταύτης. ΒῪ σαΐθητε 15 τηθδηΐ, 
“βυῆεν τἢδ6η) ἴο θ6 ᾿ἰρογαῖθα, οὔ βηδίο "εα ἔγοιῃ ρεῖ- 
ἀϊξίοη." ὅδε Εδρῇῃο}᾽5 Οὐβ. Ηθγοάο., (ὐδίδκογ᾽β Αἀο. 
Ῥοβίῃ. 761., δηὰ δυίςογ᾽ β 1 ποϑϑυγαϑ ἴῃ νοοθ. [ετ- 
808 σωθεσθαι γπΔὺ ἤδγα ἀδηοία, ἐο δὲ ρμμὲ ἱπίο ἐὴΐθ 
τσαν ΟΥ̓Ἠ Δαἰυαίΐοα. ὅδε [ἢ Ἰυπη!Ποι5 βϑἰδιθιηθηΐ οὔἢ 6 
ΝΔΤΊΟΙΙΒ 56Π83685 ΟὗἉ [8 ψοτγά, αυοϊοι τοῖν γ. Μά θΥ 
ἴῃ νοὶ. 1. ῥ. 9. Οὔ 18 ψόγκ. Εάιι.] ΓΕενεὰ, τᾶςθ, (Π6 
6 1Π6η ᾿ἰνίηρ. ὅδ8ο 86 ποίβ οἡ Μαίϊ. 11, 16. 28, 
86, Σκολιὸν ᾿ΓΟρΘΙΥ ἀδθποίε8 Ψψῆδΐ 18 ογοοῖκαά, 
ΟὈ]ᾳαθ (80 δᾶρ. 18, 18. ξύλον σκολιὸν, δῃά 16, 15. 
ΜΈΓ (ἢ 6 ψψοχα ἴα π8οα οἵ βογραηίβ), ψῇθηςσο ὯΠ6 τὰ 
σκολιὰ Δηά εὐθεῖα ἅτ ορροβοά ἰῃ [πὸ 8, ὅ., ἀπὰ 
σκολιὸς 18. ΘΒΡΘΟΙ4ΙΠΥ υϑεα οὗἁ 8 σιγνοα δηὰ ψιηάϊηρ 
Δῖἢ ; 648 ἴη γον. 2, 1ὅ. τπουρῇ ἐλόγα ἢρατγαϊνεῖϊγ. 
ες: 10 18 τπθί ρου ΠΑ Πν Δρρ] 6 ἴο Ψηδὶ 18 Ρ6Γ- 
νογβθ.. βίηξι!, ψίοΚοά, ὅτα.; 845 ἴη ϑαῦῃ. 1, 8, σκολιὸ 
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γὰρ λογισμοὶ χορίϑουσιν ἀπὸ Θεους Γενεὰ σκολιὰ 15 8 
1ΟΓΠῚ ἤδθγα 5] ἴη ἰπἰδιίοη οὗ Ὅρα. 82, ὅ. γενεὰ 
σκολιὰ καὶ διεστραμμένη, ΜὨοτα τῃ6 Ηρῦτγον 18 ὌΡν. 
(Κυη.) Ὑι (Πα ἀχργρϑβίοη διαμαρτύρετο ἴ “ου]ά 
ΟΟΙΉΡΒΓΘ [Βαί οὗ ΤΗμογά. 6, 80, δ. δε α καὶ μαρτυ- 

“2 

41. Οὖν, 16 χθδῖ ὕὑς οὐβογναά, 8 ἃ ραγίϊοϊο οὗ ἐγαη- 
δἰέϊοπ. Ασμενος 18. οτηϊ 64 ὈΥ 8Βοπι6 δηίθηί ΜΆ. 
Δη4α ΨοΓΒΙΟΠ8, δη 18 βρροββα Ὀγ Μ|]] ἰο ἢᾶνα ογορί 
ἀπίο [6 τοχὶ ἴγοπι ἃ πηδγρίηδὶ βοῃοϊ τ. Βιι 11 [88 
Ῥδϑθῃ γὶρηογ οὐβαγνοά ὑγ  οἹΓ, Κτθῦβ, [}οοβποσ, δηὰ 
οἴδιογϑ, [ἢδι 1{ 15 ΠΊΟΓΘ ργόρδῦ]ς {Ππΐ {Π6 5ογ 1065 8ῆοι 4 
ἢδνα οτϊ6ἀ {ΠῸ νογά, οι θγ [Ὠγουρ ἢ σᾶΓΘ 655} 688, 
ΩΥ ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ, 88 θϑηρ ποῖ νΟΌῪ Προθϑϑαγυ. Βιιϊΐῖ 1ῃ- 
ἀδοιὶ ι( οἴθη δοοοιηρδηῖεϑ δέχεσται Δηα ἀποδέχεσθαι, 
ἃ5 18 ον ἀθηΐ ἔγοπ {Π6 ὨυπΊΘΓΟΙΒ ΘΧϑΠ,0]68 δα αἀιυςρα 
ὃν ΝΥ ε(βἰείη, Κυρκθ, Κγεῦβ, Μυηιίθ, δηα 1, ΟΘβη6γ. 
᾿Αποδέχεσθαι, ἃ5 Δρρ]16ἃ ἰο ἐλέη», ἀθηοίε8 ἴο γϑςοῖνο, 
αϑβθηΐ ἴο, ρΡτονθ, δ 1ϊ, [Ὁ] ον της {πΠ6 δυςῃογι οἵ, 
Χο. δὸο Χβϑη. Μϑρηϊ. 1, ὦ, 8. οἱ ἀποδεξάμενοι ἅπερ 
αὐτώ ἐδόκει. Ἐμτρ. Ηε]ρη. 888. ἦν δὲ δὴ νών μὴ ἀπο- 
δέξηται λόγους. δὅε6 Κγρκα ἴῃ ἴοο., Γαγυίοῦ οὐ ἰ,γ8. 
4283. δῃὰ [το ἢ οὐ Ηϑθιοάϊδη 1, 766. 

41. ᾿Εβαπτίσθησαν. Ιῃ (ἢ6 ΘαΥν ἄροβ οὐ (γί διϊτ 
ΔΏΪΥ, (ἢο86 ἢ 0 ΔοΚπον]θαροα «6508 το θ6 [πΠ6 Μο8- 
βῖ8 ἢ ἍΘΓΘ Γασοῖνϑα, Ὀγ (ἢ}18 βοίθιηη γἰΐθ, ἱηέο {Π6 (ἢ γ]8- 
τὴ ΟΠυτγοῆ ; 80 {πᾶς ἃ [Π|6Γ ᾿πϑιγασίίοη ἀϊὰ ποῖ 
»γεοεάθ, Ὀυϊ 7οίίοιυ Ὀαρί8π|. Προσετέθησαν, 861}. τῇ 
ἐκκλησίᾳ. ((ιηρᾶγα νοῦ. 46.) Βδρθοὶ, ΕἸβποι, δηὰ 
Βοϑ, τοηΐέογ {18 σαγμηχοναΐ δέδθ; δηὰ ἰ(ἢι18, 885 (οὈ- 
86γνθ8 Κυρκϑ) προσετέθησαν νοι !α ἢᾶνα τοίδγθηςσα ἴὸ 
ἀφίστασθαι ἴῃ 1 ΤΩ. 6, δ.: δὰ [ἢ6 ψνοΓγά8 ἀγα ἐοιιηά 
ορροϑβϑᾶ ἴῃ Ρ]ευῖ. 2, 865., ἀηα ΨΦοβθρῇ. Αηϊ. 7, 1.. 8πα 
Ἴκ3 Ρ. 1005. Βιυΐῖ, 48 Κυΐηοοὶ τγϑιηαγκβ, {{πὸ ψογὰὶ 
Αἰπηοϑί δἰ νᾶν8 ΟΟΟΌΓΒ ἰη {Π6 τη]4α]6 νοίςΘ. Ηδ νοι]ά 
{ῃοιοίοσα γσοηάογ 11 αἀωπτονμηΐ. 

41. ψυχῇ, ΌΥ ἃ πιοά6 οὗ βροακίῃρ οοπιηηοη ἰο Α]-᾿ 
τηοϑὲ 8}} ἰδηριαραβ, βρη: ῆθ5 πιαπ. ὅδο {πΠ6 Ηδργον 
ὯῈ3, ἰπ αφη. 46, 27., ἀΔηὰ ψυχὴ ἰηῆα νοεῖ. 48. 8, 923. 
γ, 156. 97, 87. ἤοῃι. 2. 9. [,ον. 17, 9., “ογο (6 Ηδ- 
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ὕγεν 15 δ. [ἢ {{|18 5686 1ΐ 18 δ'8ο ἰουηά ἢ (Π6 
θεβὲ ΟἸδβϑίοδὶ νγίζογθ, δοίῃ ατοοκ δηὰ 1,αἰΐη, οὗ 
ὙΠΟ ΘΧΘΠΊΡ]68 ἃγὸ ῥτγοάυοσρα ὃγῪ ΒδρΠοὶ, Κυρκο, 
δηὰ Ῥείβίειη ; 88 Εαγρ. Ηδ]. δῷ, δῃηὰ Απηάγ. 611. 
Ατιϑίορῃ. ΝΌΡ. 49. δορῆ. Α]. 154. Ζέβοῃγ!. δτο. 972. 
γι γρ. ΖΈη. 11, 24 δΔῃηὰ 3871. ὅδ66 (υυροτ᾽β ΟΡ8.1, 90. 
8η6 Οὐδίδκογ οἡ Απίοη. ὅ, 82. ὙΨΠῊ γαβρϑοῖ ἰο 16 
)αεέ, ἘΠ8η6Γ σοπηρᾶγοβ ἃ δἰ τ αγ ΟΠ6 τοΪαίβα οὔ Ῥγίμα- 
ΘοΓΑΒ ὈΥ Ῥογρῆγτυ, γι. Ρ. Ρ. 95. οὐτῶς δὲ πάντας εἰς 
ἑαυτὸν ἐπέστρεψεν, ὥστε μιᾷ μόνον ἀκροάσει, ὥς φησὶ 
Νικόμαχος, ἣν ἐξιβὰς τῆς ᾿Ιταλίας πεποίηται, πλέον ἣ 
δισχιλίους ἑλεῖν τοῖς λόγοις. ΤὭΘΓΟ Β66Π8 ΓΟΆΒΟἢ ἴο 
1Ππ|ηΚ (ἢδὶ 50. } Κα δοσουηίβ 1Π «“41Π|0}|ς6}0.9.0 ΡΠ1]ο- 
βίγδίι8, δῃα οἴἤθῦβ, ΘΓ ΘΧρΎΘβϑὶν πη θα ἴο 1Π]ῈΓΘ 
ΟἸὨ γι βε 18 Π} ὈΥ ἰην!ἀϊου8 σὈΡΑΓΙΊΒΟη8. δ Ποαάγ, 

42. Ἡανίηρ τοϊαἰθα {παι (ἢ6 ὨιΡΟΣ οἵ 150 1065 
δΒαά ἱπογραβθά ἰο ἰἤγθα ἐπουβδηά, {ψΚ6 ἰδῖκοα οσοδ- 
Βίοη ἴο ρῖνα βοπηθ ἱπέογιηδίοη οἢ (Π6 1η5{Π{π|68᾽ οὗ 
(Π6 ρῥγίπγἶνα Οῃαγοῖ. (866 4, 89 βοηη.) Οτ προσ- 
καρτεροῦντες 866 ἴῃ6 ὨοΐθΘ οἡ [, 14. 76 ταβί οὗ τῃ6 
ψΟΓ8 Οἵ (18 νοῦβ6 ἤᾶνθ Ὀθθη νυ 8} πη ογργοίθα 
Ὀγ (οιμηρηίδίοτθ. ΚΚοινωνία 18 ὈΥ βοπη6 οχρίδιποά 
δοοὶοέαϑ, σοηδιιοέμαάο; ἀπαὰ Ἠδυπδη δηα ΒΑΓΚΟΥ (Γ8}8- 
Ἰαῖο, ““ Δἀπγορδηίΐ βοοϊοίαιὶ." Βυΐ γοϊῖ, οβθημ)}]- 
Ιοσ, Τῃδϊθᾶπ, Βοίοϊναγά, Δηα δοἢοίί Γοίδυ κοινωνία 
ἰο {6 Αροβίε8β, δηά σοπήργ: “ὙΠΟΥ [Ὁ] οννοα (Π6 
ϑοοίειυ οὔθ Αροβί!εβ, δηά ψεγα ἔδυ ΠΥ] σοηνογ- 
βδηΐ νὰ (Πρ. Μοβποίη, ἴῃ 18 (οἴη. ἀδ σϑθιβ 
Ομ γιβείδποσ, Ηδηβοη, Ηοίησίοβϑ, δηα οἴδοῦβ, ὈΥ͂ 
κοινωνία πἀοτοίδηα 8 σοιηπιπηϊσαίίοη οὗ ροοάϑ8, θ6η6- 
ἤσσδποαο, δἰη18: ἃ βιρῃπηοδίίοη ἰγεασθηΐ 1η τἢ6 Ναν 
Γοβίδιηθηΐ ; 48 Βοω. 1δὅ, 26. Ηρῦτ. 18, 16. 4 (ον. 
8, 4.9, 18. 1 Τίη). 6,18. Οἰδοτβ, ἰακίηρ {Π6 καὶ ἔος 
ἤγουν, δίυο (866 ατῶν. οἡ Ηεβὶοά, Ορι8βο. 828. δά 
Ώοσν]ο, Μίῖβε. ΟὉ5. 9, 108.), δβϑϑίσῃ ίο {6 ψογάβ 
(6 ΤΠ] ον ηρ 56η86 : “ἼΠΘΥ ρεγβανεγρα ἰῃ ἰγρατίηρ 
1116 ἀοοίσίμα οὗ τῃῆ6 Αροβί]68, δπα 1ῃ σομηπ)ηϊοη, 
πδῖηον, ὈῪ Ὀγοακίηρ οὗ Ὀγθδα δηα ργαυθγβ." ΟἸΠΟΓΒ, 
[ο]]οσίηρ ἴῃ6 Νυϊραῖο, Ἰοΐη κοινωνία ΠΏ 16 [ΟΠ] ον- 
ἴηρ ψοτγάβ, καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου, ὈΥ δὴ λεπαάϊααὶς (88 
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ἱπ Αεὶβ 43,6. Ἐρῆ. 2, 8. Ηομι. }]. γ. 101. θάνατος 
καὶ ῥοῖρα. Απά Οά. .. (1. Αεἰβ 14, 1Φ. ταύρους καὶ 
στρέμματα); δορά {πῈγ (ΔΚ καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ 
κλάσει τοῦ ἄρτου, ἴογ καὶ τῇ κοινωνίᾳ κλάσεως τοῦ ἄρτου, 
ΤΠΘΔΗΙΏΩ 8 σομηπηοῦ τη6]. Βυΐ, ἃ5 οἱ «Ὁ]} τε- 
τηδτκ, (Π6 ἤριγο Ποη ΔΒ σδηποὶ ἤθγθ να ρΪ866, 
Βθοϑδιιβ6 καὶ τηυδὶ Ὀ6 γερεαξοα ζοωγ ἐΐπιο5; ΜΘ α8 Ἢ 
οἰβανν εγα ΟἹΪΥ ΟσσιΓΒ οΠ66, Ἡ Π6η ἢ 6Γὰ 15 δῇ ΠΘηα8- 
ἀϊ8β. [Ιηἀεεά ἴ ψου]ά δοςδϑάδ ἴο {Π6 ορίηίοη οἴ εΕἰοβ6 
ν᾽ ΘΧρ απ καινωνία οὗ {6 σοτηπλιπίσδίίοη οὗ ποοεϑ 
δηα ΠὈογδ! ν ἰονναγ8 ἴπ6 ροου. Νὸοῦ 13 11 δὴγ Πίη- 
ἄτδῃοθ [9 (Πϊδ ᾿ητοχργοίδείοη ἰδὲ ν Γ. 44 δὶ 8676. 
ἰγοδί οἵ θοῃποῆσθησθ, ΠΔῪ ἴ{ 15 γδίῃεγ ἃ οοηξεπιδίϊοη 
ΕΙΣ; ἔον [μ|κ6 {Π6ΓῸ πηθδηβ ἴοὸ ποσὰ [ὉΠ Υ Ἔχρίαϊῃ 
ὙδΠδὲ ἢθ δά Ὄχργοββοὰ ἴἢ ἔδνν δῃὰ οὐὔβοῦγε ψογαϑ 
δὲ νοῦ. 424. Ηρησα καἴβο, 'ῃ 406., ἢδ [ῺὮ ΠΙΒΚΘ6Β 
τηθηςοη οὗ (ῃ6 ἀρτοκλασία, ἀπά ἀϊϑιϊηουγ ἀσβογιθ68 
1. Βυΐ (Π6 ΨψΟΓΙΓΩΒ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου ἴανα αἶδο 
Ὀθθη Ὑϑγουβϑὶν ἱπίογργοίθά. Τὴ ρίγαβα κλᾷν τὸν 
ἄρτον, δΔηὰ κλάσις τοῦ ἄρτου, ἴῃ (Π6 Νὰνν Ταοβιδιῃηθῃϊ, 
ΔΙῸ Ὠοῖ ΟἿΪΥ ιἰϑο 10 ἀδποία Ὀγεδκίηρ οὗ Ὀτγεδά, 
Ὀτοακιηρ 1{ ἰο Ρίοςοθ8, δης ρινίηρ ’( ἴο οἴ ογβ, (566 18. 
ὅ8, ἢ. ὅδεε. 10, 6. [μ|Κ6 Φ4, 80 ὅς 856. Μαίι. 14, 19..) 
υϊ δ΄ο Κα ν 86 80 υβ6ἀ 88 (ο ἀδηοία {Ππ͵| πιεαΐ ἐέσείῇ, 
δῃ [86 σουμηηοη ρᾶγίδκιηρ οὗ (π6 ἔοοά. Ηδηοθδ αἰβο 
κλᾷν τὸν ἄρτον 16 υϑαὰ οἵ {Π|π Γογὰ 5 ϑύυρρογ ἰῃ 1 (οσ. 
10,16. Νον Ποσα Ὀγ κλάσις τοῦ ἄρτου ποῖ ἃ εν 
(ὐοπιιηοηίΐδίοβθ, 88 Εσ. ϑδοῃπιά, Βο6Ζα, δηή οὐΐογϑ 
οἰἰεἀ ὈὉγ Ηουπιδη, τ ἀεγβίδηά ἃ σοπιπιοη ἡπεαΐ; ψὨϊοἢ 
1 ργοίδιίοη πᾶν Ὀ6 ρτονοά ἴο 6 8186 ἔγοπγ [ἢ ὲ8, 
ὩΘΙΉΟΪγΥ, (πὶ να πὰ διδαχὴ δη προσευχαὶ Δβϑοςίδαἰοά, 
δῃα (Π}8 ἃτ6 δηυπηογαίθα γαῖ! ογ (ἢ ρατέϑ 07} δ ὲένὲπε 
ὩὐογδἠϊρΡ ἴῃ (Π6 ΔΒΒΕΙΩΡΙΥ οὗ “Ψογυβαίθη. Τῆς ϑυγίβα 
ἐγδββίδίογ ἰοὺ κΚ [ῃ6 ρῆγαβε κλάσις τοῦ ἄρτου οὗ {π6 
1, οὐ β διρρεγ, δηὰ ἄρτος, σοῦ ἢ6 85 δἰβθνῇθγα 
τοπαογοα 1, διηδ, (45 1 Αοίβ Φ0, 7..) 6 ἢ485 ἤδγο οχ- 
τοϑβϑαὰ Ὀγ Τιμολαγίδέ. ᾿ΓῊΒ πηοάδ οὗἉ ̓ πίογργείδιίοη 

[μὰ Ὀδδθη δάορίοα ὈΥ βοπια Εδίῃογβ (866 ϑυϊς. ΟΒϑβ. 
ΚδΟΣ. 180. δὰ ἢ 68. Τ᾿, 4. ῥ. 106), ἀη ἃ πηδὴγ σϑορης 
ἰΒίογρσοῖθιβ, 88 Ηθιιηδη, 1λρδιίίοοί, δυΐεξεν, δομοοίέ- 
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οη, δηὰ ὕο1. Βυϊΐῖ ἴῃ νεγ. 46. (86 βιθ)θοὶ ἐγραίθά 
οὗ 18 ᾽ν οοπνιπιοη πιθαΐδ, ΠΟΓ 18 {Π6 ΓΘ ΔΗΥ 8ιΠοϊοπὶ 
ΓΘΆΒΟΠ ψἣν {Π6 ψοτ8 κλώντες ἄρτον Βῃο. ἃ {πο γα ὕὉ6 
ἴδκϑη 1Π ΔηΥ͂ οἴπϑγ 56η86 (ἢδῃ ἴΠ6 κλάσις τοῦ ἄρτου ἴῃ 
{Π15 ραβϑᾶρθ. [{{Ππεγοίοια ἄο ποί μοϑιίαία ἴο δϑβϑῃηξς 
ἴο Τλροτοῖ, Μοβμείη), Βαγκου, Ηδωβθῃ, δπὰ οἰποῦρ, 
ψἢο ἴακΚα {Π6 ἜΧΡΙΘΒΒΙΟΏ ἤθΓΟ, δηά δὲ Αςί5 90, 7. το 
ἀεποίθ σοπιπΊοη ϑβϑογθα πηθαϊβ, οδἱ]θαὰ ἀφσαρώ, ἴο 
σι ο ἢ (ἢ6 τισῇον ΟἸγ ϑε14η5 σοης θυ 64, ἔοτ [ἢ 6 1186 
δη4 τοϊε οὗ τ ροοίοσγ Ὀγοίῃγθη, δηὰ ψηϊοἢ υϑοά 
ἴο ργεοεάς (ἢ6 σοἰουγαιίίοη οὗἁ (Π6 1, ογα᾽ 5 ϑιιρρει. 
566 1 (ογ. 11, 16 8564α4ᾳ. (Κυϊπ.) [Ιῃὴ {ἢϊς Ἰαϑὲ νίοιν 
οἵ τἢ6 βυδ)εοῖ ἴ τὐὰσδὲ δοηυϊθβοθ. οααΓγί ρα 6π)- 
Βγᾶοθϑ (ἢ6 ορ᾿ηΐοη οὗ (ἰδβαιθοη, Οτοίϊ8, πα οἱ ἢ, 
{πεῖ ἃ οὐγι»ῃοΉ πιθαΐ 8 τηοδηΐ. 

48. ἐγένετο δὲ πάσῃ Ψυχῇ φόβος. Βγ {6 τᾶὅσα 
Ψυχὴ 5 τηθδηΐ ἴ[ἢ6 θοάγ οἵ Ἀο]θνεσβν. {Π6 ὁλος λαὸς 
(σοπιρᾶγα νϑὺ. 47.); δῃά Ὁγ (6 δαν ἤεγδ πηϑθπιοηρά 
τουδὶ 6 ὑπάοιβίοοα ἃ το βίου ἔδδσγ, ραγίαίηρ τπυςῇ 
οὗ γτόνϑθῆςσα δηὰ δάιηϊγαίίοῃ, ψ ἢ σῇ ᾿παθρά ἃγα Κιη- 
ἀτοά ἐδο!ηρβ: “ΓΉΘΥ Ὧο ἰοησεγ (88 γ}8 (ΚΒ αυϊηθη 5) 
ἀοβρίβεα [Π6 Αφοβίὶεβ, ἃ8 νυ]ραῦ ρϑύβοῃϑ, θυΐ, Ὀγ {Π6 
ΡονΓ οὗ {Π61Ὁ οἰοαυθηοα ἴῃ ἀθβογὶθῖηρ {Π6 στοαὶ δπά 
ῬΓ͵ΓΘΟΙΟΙΙΒ ΡΙΌτ1868 οὗ ΠΟ ἢ ἐῃοθ6 οὗ 16 ΖΦΘν βἢ Πᾶ- 
τίου ψῆο μοι ἃ διηῦγαςς ΟΠ βΕΔ 1 }ὦ τσ θ6 δά 6 
Ρατγίδαγβ, {πο ]γ [6 Πρ ψεῖς ἰπἰθγαϑῖθα ἢ ἢοΐ ἴο 
τηθητοῇ [6 55ὴ5 δηἃ ψοπάθγϑ ποῖ [ἢ 656 ΡΕΓΒΟΏΒ 
δὰ νἱϊηεββοα."» Ἐχϑιηρίββ οὐ 118 8686 οὗ φάβος δ: 
δαάυςοά Ὁγ Κυΐποεὶ ἔγτοπι ΓυΚ6 1, 65. 7, 16. (δ6θ6 
16 ῃοῖθ οἡ Μϑδικ 4, Φ1.)ὺ Τῆς σοπδίτυςτοη οὗ 1Π6 
βρηίθησο 18, 45 Ὗ εἰβίοϊη οὔβοῖνϑθβ, Ηδθρσγον,, δηῇ {ῃ6 
56η86 [8 ΠΟΑΙΪΥ {Π6 884π|6Ὲ ψ] ἢ {Π|λὲ οὗ Ας8 8, 10. 
ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεωφ. Ἰυϊηοοὶ {ΠΠ1ηΚε 
τμαῖ {π6 ἐο]ονίηρ τε ἀθηοίθβ 207, δεοαιιδο. αὶ [1|}5 
5ΘΟΙΏ8 ᾿ΠΤΡΓΟΡ Ὁ ]6. 

4.4., πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ. ΤἤΘΓα 
88 Ὀδ6θη βοιηβ αἀἰβδεθησα οἵ ορίπίοῃ 858 ἴο [86 88ῆ86 
οὗ ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ψῃίοῦ Τἰρμιΐοοι, Ὑ οἰ ἢ, δη ἃ βοιλθ 
οἰδιθεβ, γθη θυ, ““ Ψ6ΓῈ σοἸ] δορά τοροίϊοσ (Ὠδιηὶγ, 
ἔοσ Ῥγδυδν) ἴῃ {86 δΒαῖηε ρΡΙδ66 :᾿᾽ δηὰ 5|η66 1 18. ηοέ 
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ΕΚ πὶ ΘΙΦῸ ρογβοῦβ οου]Ἱά προ ἴῃ {Π6 88π|6 
ἤου86, δηᾶ δβίηςθ 1 νΟΓ. 47. να ᾶνα κλώντες κατ᾽ 
οἶκον ἄρτον, (ΠΥ {Π]η}κς ἐπὶ (ἢ6 ΟἸΓΟἢ δἱ Ψψθγυβαί 
8 αἀἰϊἰνΙἀο ΙηἴΟ ΤΏΔΠΥ 6586 Γ Ὀοάΐ68, ΟΥ ἔδπ}}168, 
οδεὴ οὐ ψῃςοἢ πιδά 105 το] ρίοι8 πχϑοιίηρβ, δηα [Π8ῖ 
(15 18 δὲ 15 ἤθγα τηϑϑηῖϊ. Κιιϊηοοὶ, πονονοζ, 8ο- 
σοιηΐβ {18 πχοάθ οἵ οχροϑβί(ἰοη ἤαγβῆ. Ὅγ. ΠΟΥ 
ψουϊὰ υηάἀογϑίδηα 1 οἱ σοπ)ηθπηπίοη οἵ σοέΐοη, δηὰ 
Τοίογβ ἴο ΕΖ. 4, 8. 58. 40, 9. 15. 66, 17. 26Γ. 6, 12. 
Μοβὲ τοοθηΐς (ὐοιηπηϑηίζϑδίοιβ, 88 Ῥρᾶγοοθ, ΗἩρυϊμηδηη, 
δὰ Κυΐϊποοῖ, δάορί {Π| ᾿πἰογργείδιοη οἵ ΤΠθορῆγ- 
Ιαςῖ, ψῆο Δ Κε8 ἐπὶ τὸ αὐτὸ οἵ ρετγίδος υπδηϊ την δηά 
σοποογτά. ῬΤἢ]18 (84Υ {Π60} 18 σοηῆῇγηηθα ὈΥ ἃ 511}}|8Γ 
Ραββαβε οὗ 4, 832. ἀπά ὈγῪ {Π6 ὑβασα οὗ ἴη6 Αἰδθχϑη- 
ἀγίδῃ ᾿Ἰπίθγργείθγβ ; 88 ἴῃ ἔβ. 84, 4. Απιὶ βο Τῃυογά. 
1,79. Βυϊῖ, εῇδγ 4}1, ρογῆαρβ (Π6 ἢγβέ τηθημοηρά 
τοάδ οὗ Θχρίδηδίίοῃ ΤΑ ἄθβοῦνα 16 ῥγοίδγθησο, 
ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ οὐ δοσουηῖ οὗ (Π6 ΝΕΓῪ 88Π|6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη, 
ΜῈ ἢ 1Π6 νογῦ, Βανι οσσυγιοα δ᾽ νϑγ 1. οὗ (18 
Ομαρίογ, νη ϊοῖ! ἀθίθγ 68 1ἴ ἴο τη68ῃ πηδοίϊηρ᾽ [ὉΓ 
το] ρίουβ ψογβῆρ. Ῥ οίμθν {Π 686 πηθοίίηρβ 6 ΓΘ 
σοηῆηρά ἰο οπε μίασθ 18 τποΐ 8414 ; (ποι ρ ἢ 6 ΠΊΔΥ 
σοποδῖνο {Πδὲ [ἢν Κορέ 85 πηιιοἢ ἰοροίῃοϑγ 45 ροββί Ὁ]6. 
Α5 ἰο (Π6 οδ]οοοη οὗὁ ὙΠ ΌΥ δηὰ οἴδοιβ, (δὶ {ἢ 6 
σουἹὰ ποῖ 411 ᾿ηθεὲ δἱ οἠμδ ρμίασε, τ βθϑίηβ οὔ ᾿ 116 
ἔογοθ, 8ίῆςθ οὔθ σδῆῃοί βιρροβὸ πὶ 16 ψουϊά 6 
Ῥοββ: 0]6 Οὐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ 41} ἰο τηϑϑΐξ ἰορϑίμογ δὲ {Π6 
8816 ρἷδοθ. Ἐνβηῃ 1{{Π6 βδῖηβ ἀδῪ ψεγα δάπογοά ἰο, 
γοῖ, ἴῃ τἢ6 σουΓβα οὗ 1ἴ, 80 ΠΊΔΩΥ 8ι1σοοββῖνα τ ΘΕ ηρ8 
τσ Ὀ6 με 85 ψουϊά δργϑοθ 1} ψ]οὸ δὰ 1 ἴη 
[Π6ῚΓ ῬΟΨΟΙ ἴο δίίθηάἀ ρῃ0]1ς νοσβῃὶρ. ΤῊΪ5 ραββαρα 
866Π18 ἴ0 ἢᾶνα Ὀδδθη ἢδα ἴῃ νον ὈΥῚ Ῥογρῇγγυ ἀδ 
γιε. Ῥγίῇ. ρ. 95. (εἰ Ὀγ ὙΟ] ) μηκέτι οἶκα δ᾽ ἀπο- 
στῆναι, ἀλλ᾽ ὁμοῦ σὺν παισὶ καὶ γυναιξὶν ὁμακόϊόν τι παμ- 
μέγεθες ἱδρυσαμένους πολίσαι τὴν πρὸς πάντων ἐπικλη- 
θεῖσαν μεγάλην Ελλάδα ἐν ᾿Ιταλίᾳ. 

44.. καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, βιισαυἂ κτήματα. ““ ΑΙ] 
(8ϑαγ8 Ταογίυ 8) οασορὲ ιυῖυε8. Α ἴΟο] 58} οὔβογνα- 
(ἰοῦ, δῃουρῆ, [ὉΓ ἃ Εδίῃμογ οὐ {π6 (μυγοῦ, βίποθ 
εὐἷυε8 ᾶτ6 ηοΐ κτήματα, δηά οουά ποΐ Ὀ6 δερροδεοά ἴἰο 
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δ6 ᾿ποϊυἀθά. [ΙΕ 15 οὗὨ πογα σοηβοαυθησθ, μονθνοσ,. 
ἴο ἀφδίθγιῃΐηθ ἢον ἔὰγ (8 ΠΟΙ ΠΥ οΥ͂ ροοάδ 6χ- 
ἰΘηάρα ; δηὰ ἤθγϑ, ὕροη {π6 Ψ 016, 1 δηὶ ᾿πο]]η64 (ο.- 
Ἀσορθί ἴο (ἢ6 ορίπίοη οὗ ΝΥ ογ, οΙ͂, Ηδυπίδη, 
Καυϊηοε), δηά Ηδίηγιοβ (4η4, 88 1 866 πη8, γΥ οἰβίθὶῃ), 
τῃδί τ[ῃ8 νοι 5 416 ηοΐ ἴο Β6 ἴοο τη ςἢ ργαβ804, ποΐ ἴο 
δ6 τηϊογρτγείεα οἵ δὴ δοβοϊυῖθ σομπηηλιην οἵ ροοᾷ8, 
81η)66 10 6068 ηοἱ οἰ! ) ονν Ὀδοδιι86 {Π6 τἰσῆον (τ ϑιδης, 
ἴοτ 16 ρυγροβο οἵ γε]ϊενίηρ {Π6 πϑορϑϑι (165 οὐ τῃοὶγ 
ΡοοΓοΙ Ὀγοίῃτγθη, βο]ὰ ραγέ οὗ ἰδεῖν σοοάβ, {π8 {ΠῸῪ 
σᾶνΘ ὑρ οὐέ, δηά δὰ πὸ Ῥγορϑγι ἴῃ {ποὶγ ον. 
ἤδηάβ, ἀηαὰ οου]ά ποΐ αἴϊογνναγάβ δε ] 11. “Γἢδι 1}15 
ρονον οἵ 8416 ννὰ8 ἰοΐϊξ (ἤδη, ἃΠπ4 νὰ8 νο]ιπίδγυ, 18 
αἶθαγ ἔγοπῃ [ἢ6 βίοιΥ᾽ οἵ Αηδῃ!δβ δηα ϑδαρρίγα, Δοίϑ. 
ὅ,4. Τῆιι8, 4180, ννὔῆθη ψ σϑδῆή ἰῇ Αςίβ 4, 82. 
“. ὯοΥ αἰὰ Δ γ ΟὨΘ 8840 (ῃδί δυρῇῃς οὗἨ 18 ρσοοῦᾶβ ννἃ8 
ἢ15 ονη. Ὀυϊ 8}1 {ΠῚ08 δια σοιηιηοη ἴο {Ππ6πὴ,᾿ [86 
νΟΓ5 ρἰαίηἶν ᾿ηἀϊςαία (δύ ΟὨΪΥ ἴἢ6 μδ6 οὗ [ῃ6 ρμο5- 
Β65810η8 ψγ»ὰϑ ΘΟΙΠΠΠΟη, ποῖ [6 ροββθββίοῃμβϑ {ἢ 6)- 
ϑεῖνθ8. “10 οΟἸΘαΥΪγ ἂρρθὰ!8 (8 γ8 Κυϊηοε}) (δαῖ 
ἰἰἰθγθ ψΕΓῈ ἴῃοβα διηοηρ {6 (γι ϑιδη8 ψῆο δα 
ῬΡΟΡΟΗ͂ΤΙ ΔΠαἃ Κορὶ 11. Τἢι5 ἴῃ 19, 12. τηϑητίοη 18 
τη866 οὗ οπο Μδϑγία, ψῇο δα ἤοιι868 οἵ ΠῈΣ ον δἱ 
“ογιβαίαπι. Νὸοσ ἀο νὰ ἤπὰ 1 {6 ΕἸΡΙβι165 δΔῊΥ νθ8- 
τσε οὗ ἴπογα πανίηρ Ὀ6Θῃ ἃ σΟΠΊ ΠΏ ΙΏ Υ οὗ ρΓΟΡΟΓΙΥ 
1η {Π6 τοδί οὗ 1τῃ6 ΟἸ) εϊβείδῃ βοοϊοῖ!θβ. Νάγ, ψ ἤπά 
παῦ {δῦ ογα το ἢ δὶ ροογ. Βγ {6 δαπηοιπίοι 
οὗ τἰῆς Αροϑίεβ, Π]ΟΠΘΥ, ἱπάθοά, ννδ8 ςοἱ]θοίοιὶ ἴυε 
1η6 86 οἵ {Π6 ροοῦ (866 1 (ον. 16, 1.), δηἀ σοηίτ!- 
θυϊΓοεὰ οἡ ἰἢ8 1,οταβ ἀδγ. ΤΠοΥ {πογοίονα ἢδαὰ γο- 
ἰαἰποα {παῖς ροβδβθϑβϑίοῃϑ. Μοιδονοὺ, ἢ 1 ΤΠ1688. 4, 
11.. 1ηΠ6 Αροβίία οχμογίβ {16 Ο γιδιϊαπβ ἰο ρχον ἐθ 
(ον {Ππεῖγ δυρροινί ὈγῪ τ6 ἰαῦουν οὗ {Ππεὶγ ἤδηασβ.;: δηὰ 
1η κὶ ΤΠ688. 8, 7 ὃ 12. ἢ6 υὑγρθ8 [ἢ158 δάιῃμοη!ίοη ΟΥ̓ 
Ργοροβίῃηρ ἢ15 ΤΥ ἢ θχᾶηιρίθ. ὅδε αἷβο 1 ἔρ. 4, 28. 
Δοίβ89, 86. 11,29. ΤἤυΒ τ 6 ψογάβ καὶ εἶχον ἅπαντα 
κοινὰ ἅΥ6 ἴο θ6 (ΔΚ6η ἴῃ ἃ ρορμίαν Β6η86, δηὶ ῃ ὩΘΔΓῪ 
1Π6 58Π16 ΤΩΔΠΏΘΓ ἃ8 (6 οἷα δήδρο, σάντα κοινὰ τὰ 
τῶν φίλων. 866 (Ἰ΄ς. ἀ6 ΟΙΕ 1, 16. ϑεποα. ἀδ Βεϑηθῆς, 
7,12. υϊάμυϊα παρεῖ δέ ςϑ σοπηηλλιηθ ΠΟ Ϊ8, 864 

νοι, αν. Η 
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Π}ι|ι8 ρτοργίυμῃ οϑὲ αὶ ἰδηθί, υἱἱ 1Π|ὁ ποίθηΐθ, Ὠοῃ 
Ροβϑβιιηι. (ὅθε ἴΠ6 ἢοία οὔ 4, 84.) Βγυ ἴἢδ86 ψογαβ, 
{Π6ῃ, 15 ἀδϑιφηαίοα στοαὶ θαπεῆσεδηςε δηα ᾿ΙὈΘγα ΠΥ. 
(Κυϊη.) 
ΤῊ] ἱπίογργοίδιίοη, ἤούγονοῦ, ϑθοηϑ [0 βοιῃηθν δὲ 

Ἰονοῦ {ῃ6 86η86, ψΠίοἢ πηιι8ῖ, αἱ ἰθαβί, δηγοιηΐ ἴο 
ἐμὶς, {πᾶ Π 6 Υ τοραγά δα (ἢ δῖν ργορογίυ ἂς ἐξ ποῖ τΠοὶγ 
ονη, Ὀυϊ Π6]ά ἴῃ ἰγυδῖ ἔογ τ1π6 δαναπίαρθ οὗ {ΠῚ ν 
ἔθ! ονν ΟΠ τιβίίδηϑ. δο αὶ. Μαχ. 6, 8. (εἰ Ὀγ 
ὟΥ ε18.) υοά (185 ροβϑιἀοραΐ, οὐηη μι αιι|881 σοπ- 
6 Ρδίγιποηΐ πὶ ογαΐ. [1 18 ὙΘΥῪ 56ΉΒ0} Γα- 
ιλγκοα Ὀγ Ἰ)οάαγιρο, [πὶ ““ ρΘοι ΑΓ ΓΘΆΒΟΠΒ τη8 46 
(15 σοπη πη ΠΥ οἵ σοοιῦ 8 οἰ σι] 6 δὲ [ἢ}18 {{π|6; ηοΐ 
ΘΏΪΥ 8ἃ8 80 ΓΊΔΗΥ͂ 50] ΟΌΓΠΘΙ5, ἢ πδά σοπὶα ἔγοιῃ 
οἶμον ρϑγίβ, νοιυϊὰ 750} Ὀ6 ἀδϑίγουβ ἴο σοῃίπμ}6 δ 
Ζετγυβαίεπι πο ἰοπρσοῦ {π8ῃὴ ἴπον Ἰηϊοη 6 ἤθη 
1ΠοῪ σάπια 00 ἴο {π6 ἔδαϑί, {πὶ ἴῃ ν τρηϊ ροῖ 8 
ἐποτουσῇ Κπον θάρα οὔ [ἢ6 σοβρεῖ, θὰ. ἃ5 {Π|6 ργοβ- 
Ρϑοῖῦ πκον 86 οὗ ἴῃ6 Βοιηδη σοπηιϊιοβί8, ψ ἢ! ςἢ, δο- 
οογάϊηρ ἰο (ἰδ 8 Κηονη ρῥγθά!οοη, ΟΓΘ βοοῇ ἴο 
ΒΎΆΙΪΟΝ ἃρ 4}} ον βῆ ργορογίυγ, ψουϊά, οἵ σουζΓϑα, 
ἀϊβροβα ΤΏΔΩΥ ΠΟΤῈ ΓΟ ]Υ 0 56}} {Π61Γ 1ΔΠ68. 

“ΓΏΘ. 5816 }41ςῖοι!8 ἀηα ρίουβ (οιηπγηοηίδίον 1π5.818 
ΘὮ {18 εοἰγουμηβίδησο, 88 διρυϊηρ (ἢ6 ᾿πσοηΐθβι}0}}6 
δνιάθηςθ οὗ (6 (ὐοοεροῖ, ἔτοηι 1185 ργανδι!ησ οἡ {ῃ6 
Ροββθϑϑοῦβ οὗ ναι ἴο ραγί ψ ἢ {Ποῦ ρΡΓΟΡΟΙΥ ἴον 
16 σα οὐ οὐ ρϑίβοηβ νῆο, Θχοθρίϊηρ σοΟΠ ΠΥ οὗ 
αι, Ὠδά πο ρϑου αγ οἰάϊπὶ ἴο {Π6ὶγ σοραγβ. 

δοηθ (Οὐοιημποπίδίοῦβ [6}} ὰἃ8 (δὶ (ἢ656 κτήματα 
ἀδηῃοίο {πΠ6 ἐπιπποδὲϊα ἃ8 ρτορογῖν ἴῃ ἰδηἀ οσ ἢοιι868. 
Βυς {πὶ νγὰβ ποῖ δἰνγαγϑ {{|6 86η86 οὗ κτῆμα, 48 8ἃρ- 
ΡΘᾶΓβ ἴγοπι Ῥοΐνη. ὦ, 1, 10. πολῦ πλῆθος ἀνθρώπων 
καὶ βοσκημάτων καὶ τῶν ἄλλων κτημάτων λαφυραγω- 
γήσας. οἱ, ΕἸβηεγ, δηὰ οἱἢοσ (οιημηοηίδίοῦβ οὔ- 
βοῦν {πα΄ Ὀοίῃ 1[ῃ6 ῬγυΓΠδρογοδἢ8 δηὰ {ἢ 6 Ἐββθῃ 68 
μδ ἃ σοιῃπιυη! νυ οὗ ροοά8.0 Τῆι “94π|0]. ἀ6 Ὑι. 
Ῥγεῖὶι. 6, 17. Ρ. 60. ἐν δὲ τώ ρόνω τούτῳ τὰ μὲν ἑκά- 

ὅτου ὑπάρχοντα, τουτέστιν αἱ οὐσίαι, ἐκοινοῦντο, διδόμεθα 
τοῖς ἀκοδεδειγμένοις εἰς τοῦτο γνωρίμοις, οἶπερ ἐκαλοῦντο 
ζοαλιτικοὶ καὶ οἰκονομοκοί τινες καὶ νομοθετικοὶ ὄντες. .00- 
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86 0ῇ. Π6]}. 1, 9, 1Φ. κάταφρονηταὶ δὲ πλούτου, καὶ θαυ- 
μάδιον παρ᾽ αὐτοῖς τὸ κοινωνητικόν᾽ οὐδὲ ἐστιν εὑρεῖν κτήσει 
τινα παρ αὐτοῖς ὑπερέχαντα᾽ νόμος γὰρ τοὺς εἰς τὴν ἀΐρεσιν 
εἰσιόντας δημεύειν τῷ τάγματι τὴν οὐσίαν, ὥστε ἐν ἅπασι ᾿ 
τήτε πενίας ταπεινότητα φαίνεσθαι, μηδ᾽ ὑπεροχὴν πλοῦ- 
του τῶν γὰρ ἑκάστου κτημάτων ἀναμεμιγμένων μίαν 
ὥσπερ ἀδελφοῖς ἅπασιν οὐσίαν εἶναι. ὅδὸ αἶδο Αηΐ. 19, 
4. ἀπ ΡΟ. 601] Ββθ44. ὅσα γὰρ ἂν μεθ᾽ ἡμέραν ἐργα- 
σάμενοι λάβωσιν ἐπὶ μισθῷ ταῦτ᾽ οὐκ ἴδια φυλάττουσιν, 
ἀλλ᾽ εἰς μέσον προτιθέντες κοινὴν τοῖς ἐθέλουσι χρῆσθαι τὴν 
ἀπ᾿ αὐτῶν παρασκευάξουσιν ὠφέλειαν. “ΓΟ {Π6 ἄρονθ 
Ρδϑϑάσεβ, ριοάυσθα Ὀγ ἴΠ6 (ὐοπιπιοηίδίοτβ, 1 δά 
“οβορίι. 798, 85. ἄξιον δὲ αὐτῶν θαυμᾶσαι παρὰ παντας 
τοὺς ἀρετῆς μεταποιουμένους τὸ δίκαιον, μηδαμώς ὑπάρξαν 
᾿Ελλήνων ἢ βαρβάρων τισὶν, ἀλλὰ μηδ᾽ εἰς ὀλίγον, ἐκείνοις 
δ᾽ ἐκ παλαιοῦ συνελθὸν, ἐν τῷ ἐπιτηδεύεσθαι μὴ κεκωλύθαι 
τὰ χρήματα κοινὰ αὐτοῖς εἶναι, ἀπολαύοι δὲ οὐδὲν ὁ πλοῦ- 
σιος τῶν οἰκείων μειδόνως, ἢ ὁ μηδ ὅτι οὖν κεκτημένοις" 
καὶ τάδε πράσσουσιν ἄνδρες ὑπὲρ τεσσαρακίσχιλιοι τὸν 
ἀριθμὸν ὄντες. 1 σὰη, ΠΟ νΟΓ, ὈΥ ΠῸ πιθδῆϑ8 ἀβϑθῃὶ 
ἴο ἴΠ6 ορ!ηΐοη οἵ Οὐτοίϊι5, Ηοίητιοἢ5, δηὰ οὔδογδ, 
{πᾶἰ [Π18 ννὰ5 8Π ἐπιδέα υπ ΟΥ ἐδ ϑοοποδ; βῖηςα εἰ - 
σα Π]ϑίδ 65 ᾿νοῦ ΙΔ οἷγ αἰθβδνθηΐ : ἴοὸγ ἀπηοπρ (ἢ 6 
Ἐδββ6η68 πθ΄ 6 ννἃ8 ἂη σα σοίμέθ εοπιριμπὶέψ οἵ σοοάϑ, 
δηὰ ἠο ργορογὲν θαΐανου. Βυΐ ἰΐ ἰ8 ρἰαίη, ἔτοπι 
ΨΏδί [8 Ὀδ6ι) 5414, {Πππ4 {1Π|18 ννᾶϑ ΌΥ ΠΟ πηθάῃβ (ἢ 6 
ολ36 Δ᾽ΠΟΠΡ ἴπ686 «ογυβαϊοιηϊζα (τ βίίαηβ. [πὶ 
σοητθυτῆρ ΠΕΙ͂Γ το ΩΎ τποηθΥ, ἀπα ανοη Βα! πρ 
80πΊ6 οἵ {πεῖν ργορογίυ ἴο γεϊδνα 16. προρβββί [168 οὗ 
τοῖν Ὀγθίθγθη, ΠΟΥ σἂη βοδγοοὶν 6 [που ἢ: ἴο πάν 
δἀνογξαὰ ἰο {Π6 εὐβϑίομι οὗὁἨ ἃ οοἠϊοιηρῦθ]α δενμα 
δος, θυ Ψψ6ῖ6 γαΐῖπογ ᾿πδιθησοά Ὀγ τποθ6 ἔγδαιθης 
δἀιηοηήίοης τὸ ππιῖυδ] ἰονα δηὰ δθμθδσοθῆςο δὸ ΟἾΔΕ 
ΔηΑ θ0 β[ΓΟΠΡῚΥ ἱποισαϊδά ὈΚ οὰν ΡΝ] οϑ8 δὰ 1, ογά (Βδὲ. 
1αικΚα 12, 83.), δῃὰ δηξογοδά, ἀοι δε! 88, ν ΟΥ̓ ΨΔΙΏΗΥ 
δ. 16 Αροϑι] 88. ὙΠΟΥ ψοῦα τἢδ πότ γον, ἴοο, 
ἰηαιυισδα ἴο ἠο {{͵|5, ὈοΓ}} ἔγουὴ τ{{|Ὸ Ὠβ[ΌΓΑ] ἐν ἰδ] ἴο ΚΘΟΡ 
τορσοϑίμογ {πεῖν βεςί, δηᾶ 5{{}}}: τηούὸ ἴσοι (ἢ Ἰμόδν 
Ριοϑροςοῖ ρΡιθϑοηιθα ὁ} τΠ6 ἰοία! τυΐῃ οὗἁἨ {πΠ6]γ σσυΈΡΥ, 

Η 9 
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δηἀ ὄνϑῃ (48 {πδνῪ ἔθη 8υρροβαά) οὗ [6 οπᾶ οὗ (ἢ 8 
νοῦ]. 8111 8πὶ γεδάγν ἴἰο δάμη {παὶ {δ6 τεποῖδ οὗ 
(ἢ6 Εδββθηθβ ᾿ιδὰ δϊογνναγάα {ῃθὶγ οβδοείςα (δηὰ το86 
υπηΐανουτγαῦ 6) οὐ ἰἢ6 ορίηϊοηβ δπᾶ ρῥγδοίϊςθ οὗ {86 
οδυν ΟΠ γιβίίαπβ. “ΓΒ νγ6 ΠΊΔΥ Θβρθοῖ } } Υ ΓΕΟΟΡΏΪΖΘ 
ἴῃ τἰὰ οοηάυςέ οὗ {Πο86 ψἢο ργοδοῃθα ὑρ υηπαΐυγαὶ 
8ο  (-ἀδηϊαὶ, απ οχοθϑϑῖνθ διιβϑίογ 65. 151 1Ἰ. 
4, 8. κωλυόντων γαμεῖν, ἀπεχέσθαι βρωμάτων, δίς. ἔτοτη 
ψοἢ, δηά οὐδοῦ ραϑϑᾶρθϑ, 6 Κηον (ἢδῖ {Π6ΓΘ6 6 ΓΘ 
1ῃ056 Ψῆο ϑυϑίθιη)ι σα! γ ἀορταάοα τηδίΓ ΠΠΟὴΥ : δηὰ 
τπδι {Π15 νν88 ἰοηα Ὦ. {Π6 Εββθηθβ 1 βηὰ ἔτοπὶ Ψοβθρῇ. 
703, 442). οὔτε γαμετὰς εἰσάνονται, οὔτε δούλων ἐπιτηδεύ- 
ουσι κτῆσιν, τὸ μὴ εἰς ἀδικίαν φέρειν ὑπειληφότες, τὸ δὲ 
στάσεως ἐνδιδόναι ποίησιν, ἈΔΙΊΘΙΥ, ἴο ἀνο!ά αἸΔΓΓΕΪ8. 

Οπ τὸ Ψψογὰβ εἶχον ἅπαντα κοινά, Β] ΚΙΟΥ οἰ168 
Ῥογρῆγγυ, ψῆρ {618 8 {Ππ4ι (6 ἀἸ8ο10168 οἵ Ῥγίδα- 
βογὰβ δὰ ροοάβ 'ἰῃ οομηποη : Οὐσίας κοινάς ἔθεντο. 
δυδίη, {Π6 Πἰδίογίδη, [,. 48, (. 1. ϑρεακίηρ οὗ (Π6 
ΟΠ πὶ ἸΠΠδὈΙΔη8 ΟΥ̓ 14]Υ : Οπηηϊα σομηπγαια εἴ 
1η61ν188 οπηη 0.8 ΓΠδγηἴ, ν᾽ 11 απτιπὶ σης 118 ρ811]- 
ΤΠΟΠΠΊ Θβϑ86ῖ. «ιβίη Ματγίγγ, Ατὶ. ρ. 90. δαϊῖ. 
ΤΙΝ γ}. βρθακίηρ οἵ {6 ΟΠ Ἰβι1Δη58 οἵ 18 ον ἀδΥ : 
“« ἵν, (ας οἤσα δἀπ)ιγοα ποιῃϊηρ 80 τοὶ 88 ἴῃ 6 
ῬιΓοβαουτῖοη οὗ το 68, ΠΟΥ; Ἀν δαὶ δ δνθὴ νῇηδὶ ν6 
αἰγοδάγ ἤδνθ ἴο σοπηηοῇ ι156, δάπη!ηρ 4}} τπδΐ ψνδηΐϊ 
ἴο ἃ ρατο]ρδίοη οὗ ἰι.᾿" 

45. καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον. ΒῪ 
κτήματα ἈΓΘ ΙηρΔηΐ, ρΘΏΘΓΑΪΙγ, μοϑϑεοσίοηδ. Τῆι 
Ηδβγομίυ8 οχρίδιηβ 11 πάντα τὰ ὑπάρχοντα. Βιυιϊ 1 
ἀδηοίθ8 βρβθοια  ἶν {6 δοπα πιοιέϊα, ἃ8 Ἰἰδινὰβ δηᾶ 
Ἀοιι868. (866 Εὐυδίαι 8 οἡ Ἠοπι. 1]. η. Ρ. 688 
Ἀοπ.) ἤδηος {ΠἸ δορί. υβὸ ἰ ἴο ΘΟΧρΓ688 ὩἼ, 
υἱηεψαγα, ἴῃ Ῥτον. 81, 10., ᾶπὰ Ηοϑ. 9, 16., αηὰ ΤῸ, 
,βείά, ἴὰ Ῥτον. 48, 10. Ιη Ηεργοάϊδη 7, 19 ἃ 18., 
Βοιβαβ, τ (Π6ῖν ραγάθῃβ, ἀγὸ οὰ] θὰ κτήματα ἴἰη 
ᾳ, , ὅ, ὃ. 8, 10. αγηιβ : δῃηὰ 1ηὴ Αςῖβ ὅ, 1, 8. τἢ6 
ννογὰ 18 1ηἰογοϊδηροα τὶ χωρίον. 868. α͵80 δι. 
ΩΒ8, 27. ὃς 808, 965. Βυϊ ὑπάρξις ἀδηοίο5 τυφαἰέῇ ἱπ 
ξεπεναί (566 5. 78, 48. Ῥτον. 18,11. Ηφῦ. 10, 84.), 
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Δη4 15 ΟΧρίαίηθα Ὀγ Ηδβυσῆϊι5 οὐσία : Δηἀ 5ἴποο 1ἴ 15 
᾿Ὦθγ6 ορροβρᾶ ἴο κτῆμα 1ἴ ἀδηοίοβ (ἢ6 δοπα πιοδίίϊα, 
την 806 ργοροτγίγ. (Κυϊη.) β 
εις 45, καὶ διεμέριϑον αὐτὰ πᾶσι, κ. ἅ. τ. χ. ε.- Ἡδυβοη 
δηἀ οἰἤοιβ {Π1ηΚ {παΐ, αἱ ἢγβὶ, [ηὴ6 (Ἰ γιϑυδη5 τῃριὰ- 
56 νϑβ ἠἸβιτ θαϊοά {Π6 τηοηθΘΥ ; [ῃδὲ βοοη δἰϊογνναγβ 
(18 8 ἄοηα δΥ {Π6 ΑΡοϑβι[68 (σςοιηραγα 4. 84.), ἀπά 
ἸἈΒΕΪΥ ὈΥ {{|ὸ Πρᾶσοηβ. ((οπιρᾶγε 6, 1 ὃς 8.) ΤῊ 18 
ποῖ ᾿ππ|ργοῦΔ]6 ; {πουρῇ, 88 Κυϊηοοὶ οὔβογνθβ, (ἢ 6 
ΜΟΓΑ ΠΔΥ ΝΟΥ ψ6}} δάπιὶΐ οὗ θοίηρ Ὄχρίδἰπϑά, ρτο- 
νΙἀ6ἀ ἔοτ 1(5 αἰδισι ας, Ὠδηηοῖγ, Ὀγ 16 Πδηάβ οἵ 
16 Αροβῖ]θ8. ὝΟοιίαβ {Π1η|κ8 τ΄ {[π686 ψογ8 ἢανο 
ΘΒρ6618] τοίδγθησθ ἴο 1Π6 δίςκ, ἰῃ6 δρϑᾶ, δηή {ἢ 6 

“Δηΐλης σἢ]! άγθη, βίησθ [Π6 ρθορῖὶο οἵ θοζἢ 86 Χ88 γϑ γα 
᾿ ΟΙοιοα δ {Π6 σοι πη) ΟΧΡΘΊΒ86, 8πὰ ἰοοῖς {Π6ὲγ ἔοοα 
ἂἴ {6 ρΡΌ]1ς (8016, κατὰ φρατρίας. Βιιΐῖ {1158 15 βΒιρ- 
Ροβίηρ βασἢ ἃ Κπον]θάρα οἵ {π6 οἰγοιυπιϑίδηςοβ οὐ 86 
Ργίαγιτἶνα ΟΠ το 88, 1 {π]Κ, ψα ἀο ἢοΐ ρο385688. 
(ΟΠ οιπιοηΐι5, ἰο {Π6 Ψψοϊα8 καθὼς χρείαν εἶχε }υ4}- 
ΟἸΟΙ ΒΥ 510]ο᾽ 8 οὐχ ἁπλώς, ἀλλ᾽ οἰκονομικῶς, τοι 

᾿ΜΜΏΙΟΝ 1 18 ονάθηῦς ἰπδὺ ἢς δαορίοι {π6 δῦονα 
ΟΡΙηΪοη. 

46, 47, καθ᾽ ἡμέραν----ἐν τῷ ἱερῷ, {Π6} ἀν γῪ ἄδν τη]η- 
σἱοα ψ τ} τη6 ψὸν5 ἴῃ {Π6 ᾿θρ]6  ΟΓΒΏΡ. Προσκαρ- 
τερεῖν 5]0}18Ώ65 ἴο αϑϑἰἀμοιδίν αὐἑοπα ὁπ ; 45 ἸῺ ϑδυβδη. 
νοῦ, 7. κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄγτον. (ΓΕ ΟυΠηΘηΐι5 Ὧηἃ 
Ηδαιηϊηομμὶ (Δ Κα κατ᾽ οἶκον [ὉΓ ἐν οἴκῳ, Δη υπηαἀογβίδηα 
10 οὗὁἨ δῇ ἀραγίπιοηί ἰὴ {Π6 [6πιρ]ῖ6. Βυΐ, 88 Κυ!ηοο] 
ΤοάγΚ8, νῆο σἂ θοῖϊονο {πᾶ {16 Φ6ν5 ψουὰ ἤᾶνο 
ΡΘογημθα {ἢ6 (ἢ γβιϊδῃ8 ἴο να [Π6 τ156 οἵ δῇ ἀρᾶγί- 
ΙὩΘηΐ [ὉΓ ΔΗΥ 8οῖβ Οὗ ΨΟΓΒΠΪΡ, ΟΓΥ δνθῇ ἴο (84 Κ6 {Π6ὶὉ 
τηρδΐἷς [ἢ. 6 ιίου, Βεοηροὶ, Ηρίηγιοἢβ, ἃηα οἰ 6ΓΒ, 
τηθητοηρα ἴῃ οἰ, Ἔχρίαϊῃ ἰἢ6 ρῆγαβα αέ λΛοπῖιο, 
»γϊὶυαΐοίψ. Βαϊ {Π18 18 (48 Κυϊηοαὶ γθιηλγκ8) ἔτ ρια, 
Δηά ποΐ ἴο [ἢ6 ρυγροβθ. [Ιηα 664, [ἢ6ΓΘ 18 ἢΟ ΓρΆβοη 
ἴο ἀδβογί (6 σοϊηηοη ᾿ηςεγργοίδίίοη. [{ 86οιῃ8 (δῖ, 
8ἃ8 Π0 ἀραγέπιοπέ ννἃ8 ποιῦ 6 ἰο σοηΐδίη {Πδιὴ ἃ]}], 
1Π6γ ργαβοσνοά, ἃ8 πηυςἢ 85 ροβ581016, {Π6ῖγ ἔΌγηοΓ σοπ- 
ΤΩ ΠΥ οὔ πηθα 8 ὈῪ ραγιϊοϊραίϊησ οὗ {ΠΠ᾿6 τ 1 ΠΟΙ ΠΊΟΗ, 
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ἤτοτ] Λοιιδα (0 ἤοιιδδ, ἴῃ νϑτίοιι8 στο ρ8." ὙΠὺ5 ΜῈ 
᾿η8ὲ δυῦδιια ἕκαστον; δὴ 6 }0Ρ818 νΘΥῪ ἔγοαιθηΐῖ ἰὴ 
δάνογθια! Ρἤγαβοα ἐογπιϑά οὗ ἃ ποὰῃ νυ} κατὰ, ἃ 5 
κατὰ τόπους ἴῃ Μαίΐ. 24, 7.. ἀηά κατὰ πόλιν, ν ῃϊοὶ 
οἴϊει οσσιγ οι ἴῃ {Π|Δ δογρίαν 85 δηά ἴῃ ἴα (]45- 
δῖςδὶ ψγίθιβ. ὍΤΠ6 ορίηΐοπη, ἢν ανογ, οἵ [Π656 (οιῃ- 
τἸηρηΐδίογβ, 10 (45 πιπο6}) τἀ Κο {Π6 ψογάβ οὗ {6 
ἀραρώ, ἀθβεῦνθβ αἰϊθηϊοη, δίησθ {{ΠΠ6Γ6 18 ποίἢ πε 
88 Οὐ 1ῃ6 ροογ, δΔῃ4 κλώντες τὸν ἄρτον, ὅτε. τηᾶν Ὀ8 
τοίειγοα ἰο 4}} (ἢ τι βι᾽5 [Ὁ] οσσογβ, θοἢ τοἢ δηα βοογ, 
αἰ τυλοηι, ᾿ὰ ννἃ8 8814, δϑϑι ἀἸου ϑ᾽ν ἰθηθα θη ρ]6 
ῬΟΓΒΏΙΡ. 

46. μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει, 1. 6. {Π|6 
τιςσἢ γο]οϊοίηρ {Ππὰτ {ΠΥ σου! Θχογοῖβ {Ποῦ ΠΟ Υ ΠΥ 
τ πἢ, 1ῃ6 ΡοοΥ; δηά 186 Ροοῦ γα)οίοἱηρ ἴὼ {9 
ΠΠθ γα γ οὗ τα γίοἢ. “Απά {Π18 ἸΟῪ ψ 85 ιηξείρηρα, 
ΔΓΙΒΙηρ οὐὔΐ οὗὁἨ {πεῖν πιυΐζααὶ ἴονα δηὰ ὑπ δη ΠΥ. 
ΤὮα γι Ψ γα τοιηονϑά ἔγουι 41} ρυῖάθ δηα οβίθηϊα- 
οη, δηὰ 1Π6 Ῥοοῦ ἴτοπι 41} βῆνυ δηά 11} νν}}}. ὁ η 
μεταλαμβάνειν τροφῆς, ἔακε {οοά, β8ε6 ΚγρκΚα οἡ Αοὶϑ 
Φ7͵, 88., δηά Μυηίῃ ἴῃ ἰοο. ᾿Αφελότης ἀδηοίαβ ιη- 
ἀἰ886η) Ὁ]6 4 51 Πρ] 1οἱῖν Δηα Β᾽ῃσουγ, οὔϊοσνν 586 ἰογιη θά 
ἀπλότης. (ἰ ουπιοηϊα8, Ν᾽ εἰβίοίη, δηὰ Βδγκου δα 
ἴξ οὗ {Πδῖ σἱηηρίϊοψ οὐ ἠδαγέ νι ἢ το]θοίς ῥγίάα ; 
δΔηὰ {{}|18 5686 {Π6ῪΥ̓ ΘηἀΘάνοι ἴο ΘΒ} Ὀἢ18ὴ Ὀγ 6χ- 
Δῖη01.5. Βυῖ {πουρῇ 1 ρτγδηῦ 10 τηὴᾶν Βοι 6 Ε1Π|68 πᾶν 
1Πδ0 Β6η86, γεῖ ἤΘΓΘ, ἃ58 10 18 Δρρί 6 θοῖῇ ἴο {Π|6 τίςοἢ 
Δη4 {ἢ6 ροοῖ, ψὰ τηυβί δήορί {Π6 ζϑηῆθγαὶ ὁη6 δῦονβ 
ἰαϊά ἀονῃ. ΟΥ̓ 41} τὸ Ἐπρ] 8 {αηβίογθ, Τιηάαὶ 
ΔΙοηΘ σοΟΓΓΘΟΙΪΎΥ τοηάθιβ [ἢ 6 Ῥᾶββαρθ, 1118: “Απὰ 
δία {πᾶ Ὺγ πηοδίβ ἱοσοίογ, νυ ἢ ρἰδάηθ688 8η ἃ 5υηρΐθ- 
Ὧδ5 οὗ Ὠατία ργαγϑβίηρ (οά, δηὰ πδὰ ἴδνουγ ψ|}} 8}} 
[ἢ ρεϑορῖδθ." 

47. ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. [{ 866 1}8 85 ἰἔ 
{Π18 ψογα ἃ ὀναοσἠψίοσία. Τα νογὰϑ αν Ὀ6 γβϑη- 
ἀογοά, ““ Αηά Ὀγ 80 ἀοϊηρ {Π6 } βίαοοά 1η ᾿ρἢ ΤἌνουν 

“ Ἰηὐεοὰ, 50 ἰΐ βθεδλβ ἴο ἤανε Ὀδθη ἴββη ἰὴ [ἢ 8 αρὲ οὔ Ῥμἠ]οβίγαίυ, 
δἴησα (1 ἀπ ποῖ τηἰβία καθ) ἢ ἱπ)ἰαἴε8 (85 ἢ υ5118}}}7 ἀοοβ οἱποῖ 
μδββᾶροβ οὔ (86 ἀσ8ρεὶ ᾿ιἰδίογυ ) (818 εἰΓοιιπηρίδῃς6. 
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ἢ αἰΐ ἐἠο ρεογρίε." Απά {π5 1 5ῃουϊα ββϑηὶ ἰο 
να θαθη ἰκθὴ ὈῪ {Π86 δϑιγ (οπητηδηίδίοτβ, βίηοθ 
(ἰευπηεηΐυ8 5Δγ5: οὕτῳ καὶ τὸν βίον ἀπὸ τῆς πίστεως 
μετεῤῥύθμιξον, καὶ φιλαλληλὼς εἶχον. Βγ (ἢ ὅλος ὁ λωός 
18. τήδδηΐ [6 ρβορὶβ δἱ ἰᾶγρθ, 88 ἀϊϑιηρυ Βῃ64 ἔγοπι 
(ἢ6 ΒΕ ]6Γ8 δὰ Ῥυϊθβίβ, δηὰ εἴθ Ῥῃαγίβαιοδὶ ἐβοϊίοῃ. 
Οη {6 δχργοββίοη χάριν ἔχειν Μ᾽ Εἰδίθί ἢ σοῦ ρΑΓῈ8 
Ἔχ. 88, 12. χάριν ἔχεις παρ᾽ ἐμοὶ. ΡΙυΐί. 1, 849 Α. 
πάντων φιλοπονώτατος ὧν τῶν λεγόντων ---- γάριν οὐκ 
ἔχει πρὸς τὸν δῆμον. δὸ «ἰδο Ηετγοάίΐίδη, εἰξεά ᾿γ 
σδια. 
47. ὁ δὲ κύριος προσετίθει ---- σωϑομένου. ΒΥ {δ6 

σωδομένοι (ΤΟΠΡΙΥ τοπάεγρα “ βιοἢ 88 δἠομίά ὅδ 
δαυεά," Ἰηϑίεδὰ οὗ ἐῤΦ δαυθα) ἅττα τηρδηΐ ἴῇοβθ ἡ ῆο 
αΓΘ δεὶηρ βαυεά, (ῃο86 ὝΠΟ ἃγὰ ρίαςοα ἐπ α εἰαίθ ΟΥ᾽ 
δϑαίναέξίοη, ὈὉΥ Ὠανίηρ το]οοιοα {π6 9618}: Βα ρογβί!- 
[Ἰοη8, δηἀ δπιδγὰσίηρσ (ἢ6 (γι ϑείδη ταὶ! ρίοη. 8.68 
Ὧγ. Μαίιῦγ ἴῃ {ἰπ ποῖ οη Μαῖίί. 1,21. Τῆυϑ Μαγῖκ- 
Ἰδηά οὔβογνεβ (ῃδὲ ἰΐ 18. ἃ {{|6 οὗ ῃοβα ψῆο ψϑ γα ἴῃ 
8ἃ 8ἰδ(6 οὗ βαἰνδίίοη ; ἃ8 οἱ ἀπολλύμενοι ἃΓ6 (ἢ6 ορρο- 
5ἰἴ6, 1 (ογ. 1, 18., ἀπὰ 2 (ον. 2, 15. οἱ σωξβομένοι ἴῃ 
Βονοϊ. ΦΙ, 24. δο ηΙ νυ, ψ ἢο γοηάϑγβ 1 ἐλο δαυθά, 
Δηα ἰγοδίβ 1 ἃ8 ἃ βζεηδγαὶ ἴθγῃ ἔοσ Οἠγιδέϊαῃϑ : δηΐ 
10 8. σΘΓ ΔΙ ΠΪΥ 80 υ86ι εἰϑανγῆθγθ. ΤὨΪ8. 5668 ρσθ- 
ἐδιδῦϊα ἴο [η6 τηοά6 οἵ ἱπιογργοίδειοη δαορίθα ὃν 
Βρ. Ῥβᾶγεβ, “" ϑιοἢ 848 δά ὕθθη βανβά." ον (ῃβουρῇ 
ἢ6 υγρεθ8 ῃδΐ (6 ΟἸἢ γϑιϊδη8, ἢο, ἀροη {Πποὶγ Γ6- 
Ροηῃίδησθ ἰονναγά8 οα, δῃα δι} ἴῃ “6505 (ΟἸ γἱβί, 
γγογα ὈδρίϊΖεα, τ οἴδθη βροκβὴ οὗ ἴῃ πα Νὸν 
᾿Γ[εϑίδιηθηΐ 8ἃ8 ῬΘΙΒΟΏΒ δΔΙγθδ αΥ ϑβανθά, 1. 6. γβοιιθα 
ἔγουι ἰῃδΐ αἴθ γπδὶ τη 86 Ὺ ἴοὸ ψ ΙΓ ἢ [ΠΥ βίοοα οἜχροβθα 
{1 (ΠοῪ ψοτθ θαρίϊΖεα (45 ἴῃ ΕΡ[68. 2, 8., ψίθγα δ, 
Ῥδυ] 84 ν8, “ ΒΥ ρστῖᾶᾷςβ ψῈ αγὸ δανεά," οἵ ταῖῃϑι, "" γα 
ΑΓΟ {Π086 Ψψῦο πᾶν Ὀδθη βανϑὰ :᾿" δη Τιῖ. 8, ὅ., 
4“ ΔΟΠΟΙΩΙΏρ᾽ (0 ἢ]8 ΠΊΘΓΟΥ͂ ἢ6 δαυθαά τι5 Ὀγ {Π6 τυ ϑῃϊηρ 
οἵ τερθηθγαίοη,") γεῖ [Πδ΄ σδὴ ΟἠΪγ τοῖο ἴο {πος 
Ὀεϊηρ ρὲ ἐπ α δέαία 9, δαἰναξϊοη. 1 ὅτὰ ϑυγρειβοα 
1Π4ὲ (πΠ6 ἰραγηθαὰ Ῥγοϊαϊβ ἀϊὰ οί 866 {ἢ18, βίησα {Π6 
{γα ἢ δἰπηοϑῖ βίαγοα ἢϊ ἴῃ ἐς ἔδοα ψ ἤθη ἢ6 ψνγοῖδ 
1π6 ΤΟ] ον ψογ8: “ Βιιξ 10 5ῃου ἃ ΡῈ γϑιῃϑια: 
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Ὀεγοά {Ππ1 (18 ἀδβοσιρίίοη οὐ {πΠ6 (ἢ γι βιίδη σοηνοτίϑ 
ΟὨΪΥ σοηϑίογβ (6 βῖαία ψ ῃϊοῇ Ὀαριϑπι ρυΐ {Πδθιὴ 
Ἰηῖο, δηὰ ἀο68 ηοΐ ἤογα (τπουρὰ ἰ{ ἀοε8 εἰβενῃογο) 
Ροίΐηΐ ουΐ ἴο {Π6πὶ {ῃδῖ. ψ]Θη {πον νεῖ δή ἀθά ἴο 
τη6 ΟΒυγοῖ), οἴογηδὶ ἰδ 88 ἢοΐ ἴο 6 οδίαϊηπρα 
νους {Π6 ρτδοί!ςα οἵ 81} πηδπηοῦ οὗ σοοά νοσκβ8." 

ΒΥ κύριος 15 τηθαῃΐϊ, ποῖ αοἀ (8 βοπια (οιπιηδηϊᾶ- 
ἴΟΓ5 16}} 0.5), θὰῖ Οἠγὶνέ, ΠΟ 18 8814 (ὁ Ὀγίηρ ἤθη 
υηΐϊο (οά. (ὐοιηρϑΓα νογ. 86. 

ΓΗΑΡ. 111. 

ΤὮΘ Ὠδγγαῖοη ποῖν Γοί υγῃ5 ἴο ψ] δῖ 88 Ὀγόκθη οἵ 
αἴ νϑῦ. 42, δηά {{|6 τη6γ}18 οἵ Ῥδϑῖθγ ργϑδοϊηρ [ἢ6 
(ὐοϑροὶ ἂγὲ Ὀγουρῆϊ ογνᾶγά. ( Ηεϊπείοβε.) 

1. ᾿Εσὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος ---- ἐννάτην. ΤΠ 6 ἔογηλ α 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ψΨἤο586 νϑΓΙοὺ δ 8!ρΏ: ΠΟ ΔΙ ΟΏΒ ΔΓ ἀϊδοιιβεοά 
Ϊη 1, 15.. σδῃηοί θ6 γοηαογρα “ το {ἢ βδη6 ρίδοδ ;" 
ἴογ {Π6 ρίας 18 Θχρυθβϑὶυ πιθηξοησαὰ το ψῃϊοῃ Ῥρίογ 
δηά 20} (δ τγϑραίγεα, πᾶπιϑὶγ, {Π6 ΤΤΘιΏρΡ]8 : ΠῸΓ 
(ν 1|} Αὐταβοῆ..) ἴο [Π6 5δη16 ὁηώ; ἴογ [ἢ6 νογάβ 8Ὁ- 
)οἰηξα, ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς ἐννάτην, ὈΪΔΙΠΙΥ 
βϑῆον ψιἢ ψνηδὲ τηΐθης {ΠΥ γοργά {{ππΠ6γ: δῖ 
““βυρροὰ ἰοροίῃογ.  Απαὰ 1818 5ρηιβοδιίίοη [ἢ 6 
σοιΐεχί γοαυϊγεθ, Τῇ ἔοἰ]ονῖηρ ννογά 8 ἐπὶ τὴν ὥραν 
τῆς προσευχῆς ---- ἐννάτην 816 [ΌΥ ἃ 8οτΐ οὗἁ ρορυ ὰγ 
ϑυθο 5158. Εα1|.17 ρὰΐ ον ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς, 
ἥτις ἦν ἡ ἐννάτη τῆς ἡμέρας. Νον ἐπὶ οἴδη, ἴῃ 186 
(Ἰαβϑισδὶ ψυιῖθυβ, ἀθηοίθϑ αὐ, αδομέ ; ἃ8 ἴῇΏ Ατγίδῃ 

Ὁ ΤῊΪΒ β,β8ηρ06 Πᾶ8, 88 ΠῚῪ ΓΘΆ. 68 ΚΠΟνν, ὈΘΘῺ μτοβθοα ἰηΐο (ἢ - 
Βουνίοα οὗ Οαϊν ἴδηι: νυ ἤονν {{|6 γοᾶϑοη, ννα ἤᾶνο δοθῆ. ἴῃ 
λεῖ, {18 νν88 ΠΟ μ͵δοδ ἔον ἰῃσι]οαίϊ ρ, δον δυςἢ τηγοίογίουϑ ἀοοσίτίηα, 
δυμροβίης ἰϊ ἔγιιθ, 88 δῖ ΟΥ̓ οἰεοέίοπ ; ἴὉΓ, 85 νϑεϊβδιοῖ οὔϑαγνεβ, 
“481. ἐξ δρΡΕ ΚΒ 88 δῇ ἢϊβίογίδῃ, οὗ ἃ (πίη; νυν ΠΙοἢ 61} πάθον ἰδ 
μῶν, οὗ 8 ἔδοϊ γεϊδίίηρ ἴο ἴῃ6 ψεννθ, οἱ ἴο τῃ6 ἰάθη σοιιη56]9 ΟΥ̓ 
οὐ." 

1 50 αἷβδο {Πππ τνογὰ ἰ8 ἱπιοσργεϊθα ὃ. Κγεῦδθ, υνῆο αυοΐοθ ἃ δἰταῖαγ 
ρδδϑδρα ἔγοιῃ Ψοβθρῇ. Αηΐϊ. 16, 8, 6. δροακίηνς οἵ ΗἩθγοά δῃά Ατοδε- 
Ἰδιιδ: ἐποιήσατο δὲ καί συνθήκας, εἰς Ρώμην ἐλθεῖν, ἐπειδὴ περί 
τούτων ἐγέγραπτο Καίσαρι, καί μέχρϊς ᾿Αντιοχείας ἐχὶ τὸ αὑτὸ 
παρῆλθον. ; 
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Εριςοῖ. 8, 18. ἐπὶ τὴν ἕω, αδοιιξ ἀαν ὕγεαΐζ. Ῥοϊγῦ. 8, 
883, ἐπὶ τὴν ἑωθινὴν, 5.11, ὥραν. δεα ΑἸ ΘΓ δηὰ οἱ, 
ΤΠ ΠουΓβ ΟΥ̓ΡΓΑΥ ΘΓ, {0 πὐιιϑὲ θ6 ορβογνθά, ψογα (ἢΓΘα. 
151, {ῃ6 γπογπίησ, οΑ|16Ἃἀ ὝΤΩΟΤΙ ΠΌΤ πὰ τῷ, 
νυν ςἢ τνᾶβ δὲ (6 {πιὰ ουσ. Φ4, ποοπ, οδ]οἀ 
ΤΣ ΠΡΌΓΙ, ἐλθ »ῦαψθν  οδίαέϊοη, αἵ ἰῇ 6 ΒΙΧ(ἢ ουΥ, 
(ὅε6 Αςοῖβ 10, 96.) 84, τΠ6 φυοπίηρ, οα]οἀ ΣΡ ΠῚ 
ΣΧ Ψ, δὲ {6 πιητ ἤοὰγ. 80 Δοῖβ [0, 8 ἃ 80. δπὰ 
18 ρίαοθ.0 Γὴϊ8 τὴῆ6 968 ἀοιινοὰ τοι τἢ6 Ῥὰ- 
(ἸΟἢ8. ΑὈτγαῆαπ), 5886, 8Δπηα ΖΔοοῦ. δος ΓΊρδιίοοί 
δηΐ δομοείίρθη ; 88 4180 Βιιχίογ ᾽ 8 1,Ἔχ. Τ]η. 9064. 
1861, 2985870. ϑυϊςοτ᾽᾿ 8 Τἤθβδυγ. 1, 1978. οἡ (ἢ6 ψογά 
εὐχὴ, αηα [Π6 Δδιιΐῃοτβ οἰἰ6α ὃγ ο!,. (Καΐϊη.) Οη 
1}18 ράββασ {Π6 γοδάδγ την, νη δαἀνδηΐδρα, σοηβῈ}} 
([ῃἢ6 ποία οὗ Ὧγ. μιῦγ. (Εουπιοηΐϊυ8 ἴἢ8 τα- 
τηᾶτκ8 οἡ (ἢ 6 {ΓΙΘηἀβῃ10 οὗ {πΠ686 ἔψο Αροβί[68 ; 88. 
ἴον ᾿Ἰῃβίδηςο, νν ἴθι νν6 γβδα Ῥοίογ πηδάθ ἃ βῖίρῃ ἴο Ζοἤη 
ἰαῦ ἢ6 βῇοι ἃ δ8Κ 4 αιιδβιίίοη οἵ 1ῃὴ6 Μαβίογ: δηά 
θη, δὲ ἃποίῃοῦ {1π|6, ΠΟΥ δοέ γαρ ἐοσοέδον ἴο 
1Π 6 δορυϊοῖτθ. Απᾶ δρϑίῃ, ἴοο, 6 ΠΔῪ ΟὌΒΘΓνο, 
Ῥοίοῦ 8ᾶγ8 ἴο (ἢ τγίϑδὶ σοῃσογηϊηρ (ἢ6 88πΠ|6 (ΟΠῚ- 

᾿ Ῥδηΐϊοη (περὶ αὐτών, 1 σοη]δοΐυγα αὐτοῦ): οὗτος δὲ 
τί, απᾶ᾿ δαὶ δλαϊΐ ἤθ ἀοῦ Νοῦν οὐ (6 ρῥγϑβθηΐ 
οσσαβίοῃ ἴΠ6Υ ψϑηῖ ἰοροίμογ ἴἰο {Π6 ΓΓορ͵6, ποῖ 88 
ἸυάδαϊΖίηρ, δι ῸΓ ἃ βοοα ριιγροβθ, ἃπα ἢ σοηπάοβοθη- 
βίοη ἴο [6 ψο)685 οὐ {Π 61 σοιηίγγηθη. ΗΠ 
Γαϑρθοὶ το 1πΠ6 »ηγαοσία οἵ νῇῃϊοἢ 6 ἤθγα γϑδά, ψ6 
ΤΩΔΥ τοπηατγίς, {{πῶ| 10 18 γεἰδίθα οῃ δοσουηΐ οἵ {Π68 ἐΐπιο 
δηα μίαςθ. ἘῸτγ τοι ρἢ ΤΔΠΥ πλογα νοῦ ψουκαα ὈγῪ 
1η6 Αροβί168 (48 ψ ἅσγθ ἴο]α ἀῦονθ), γεῖ οὗ {6868 
1Κ6 5 τηλάθ 0 πηθηΐϊίοη, δἰ Ὀθοδιδβα {Π 6 Ὺ 
5664 πο ηΒ ἀογαΪ6, οὐ Ὀθοδυβα 106 ρύγροβα οἵ 
ἢ18 Ὠἰβίοσυ ψ88 οί ὀοασέϊηρ." ((Εουμηθηῖ8.) 

ῷ, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὑτοῦ. ἢ 6 βλ1η6 6χ- 
ῬτΓοβϑίοη οσςιγ8 ἴῃ Αοίβ 14, 8. δὸ τυφλὸν ἐκ γενετῆς 
τη ΨΦοῇη 9, 1. ἅἃηα ἐκ γαστρὸς ἴῃ ΓΠΘΟρΏ. ν. 807. Νον 
1 τηυϑί Ὀ6 οὐβογνθα {δὲ 16 δά͵θεῖῖνα χωλὸς 18. ἴῃ 
46 Νὸν Τοβίδιηθηΐ 5664] οὗἨἩὨἁ ἐαπιθ ρούβοηβ, υΐ [δά 
ΟὨΓΘ ἃ ΙὩΟΓ6 ΘΧίθπαβα 56η56, χωλωμα Βαϊηρ᾽ 6πι- 
Ῥίογοα Ὀγ ΗἹρροοζαίββ α͵50 οὗ ἃ τηι]δῖ6ἀ ἢδηά, δὰ 
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οἴδοσ ται ]αϊοα πὴ 5; 45 18 οὐὔβοσνϑά ὃν Ετοίδηιϑ 
ἴῃ 1χ. Ηἰρροογ. δηὰ Ἐπιϑιλτ 8. οὐ 1]. β. Ρ. 166. 
Απεὲ {18 τοᾶν ψ)6}} Β6 16 οᾶ586, βίης. χωλὸς οὐ - 
ὨΔΙΪΥ ἀθηοῖο8 ποι ης το (Π8η ἀοἤεοίίυο. (αϊοΚ.) 

ᾧ,, ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν. Θύρα 531]6η1- 
ἤοθ8. φσαέο, οὐ ρονίαί. Το Μὰρσ. ἰπάδεά ἀϊδιϊηρι 5168 
θείνθοη πυλαὶ, ἐπὶ τείχους, Ζαέε8, αὁ ,Π α ξονγέγε55, δηα 
θύραι ἐπὶ οἰκίας. Βαϊ {{||8 ἀἰβιϊηςτοι 18. ποῖ αἰννὰγβ8 
οὐβογσνθβά. ῬΤμδῖ [6 ροογ δποηρ ἴπ6 (θη 1168 6 ΓΘ 
δοοσιιϑίοπηοά ἰο ρίαςα {ἰπαπΊθοῖνεϑ δ {6 φσαΐίος οὗ ἰἢ8 
Τειμρίο, δη δ5κ σπμαγγ οὗ [ῇοβθ 0 6 ΓΘ θη θην 
(ἤδη, ψγὲ πα ἔτοιῃ δια! 1, 12.; δηδ (δὶ {Π18 
οσυβίοπι σοπεηϊηπθα ἴῃ {86 ρχϊπνα (ἢ βιίδη ΟΠ υγοῇ 
να ραν ἤοπὶ (ἼΓΥ8.». 1ῃ ἢ]8 βεοοηά Ηομπὶν οὐ 9 
Τί. διὰ τοῦτο ἐστήκασιν οἱ πένητες πρὸ τῶν ἢυρῶν, ἵνα 
μηδεὶς εἰσίῃ, ἵνα μετὰ ἐλεημοσύνης εἰσίη, ἀπ ἰἰ5, ἢ 
Οὔδβογνθβ, {Π6]Γ ργάγθῦβ ψουϊὰ Ὀ6 τον εἰοδοίοιιϑ. 
Τηο Οοιημπηρηίδίοιϑ, ἤονονου, ἢᾶνο ἀοϊαίοα εὐλαΐέ 
δεῖα οὔτε Τϑιηρὶα νν88 {Παὶ σα]}16ἀ τῆς αἱραία ἢ Μοϑὲ 
οὗ ἰῃδῖη, 48 δηείβίθιη, ἢχ ὑροῦ {6 ασέεγη ραίβ 
(ς 116 ἀ ΝΙσΑΠΟΙ 5), ὈὉῪ  Ὠϊοῆ {ΠῸΓΘ 88 8η δηΐγθησα 
ἔγοιῃ {86 οσουτγί οὔ ἢ ψννοιηθῃ [0 δι οὗ {Π| [5γ 6}1{68, 
Τη18 ραΐα νψὰβ (48 [6 Υ σοπ͵δοΐιτθ) κατ᾽ ἐξοχὴν, σ]16 4 
ὡραία, δοαιμέϊβμί; 5ϊης6 (ἃ8 ψ ἰθάγῃ ἔτοπὶ «ο86ρ]}. 
Β6]]. ὅ, δ, 8. ἃ 6. ὅ, 8. 1 ννᾶ8 ἰογιπθὰ οἵ (ὑὐογι πε] 8 
Ὀγ885, ἃ πηδίθγιαὶ θνθὴ πῇογα να ]6 ἐπδη ροία, δηὰ 
νὰ ψγουρῇς ψ 10} σοηδαπηπηδία γί, ΟἸἤΘΓα, 88 δ᾽ ἃ- 
Θ6Ώ86:1 δὰ δοίᾳ 40., πη, Βεηρεὶ, δηὰ ΝΥ αἱςΐ), ἴῃ 
ἢϊ8 ᾿Πιββουϊδιὶοη οἡ {18 βΒι0]6οῖ, σοηΐοπὰ (ῃδὲ (ἢ 
βεία ἤδγα τπηρηϊοηθαὰ Ψὰ5 {Π6 β8π|6 ψιϊ {πδι 686- 
 ΠοΓα οΆ]1|6ὰ ϑωϑαπ: δηά {Π18 ροϑιιοη ΤΠ6Υ Θηάθἃ- 
νουτγ ἴο 6β.8 018} ὈΥ νἉγίουβ ἀγριιπιθηΐβ [ἰὸν ψ δ ῖςἢ 
τηυβὲ ΓΟ ἸῺΥ τοάθιβ ἴο Κιίηοαὶ. Εκάιι.}] Οὐ οτγβ 
(45 [Πρδιοοἱ πα Βοϊίθη) τπ]ηΚ ᾿ 88 ἃ σϑίβ οἵ {Π6 
σρυτγί οἵ τὰ (θη |65, ς4|16α Οἠαίάα, ἴτοιη (ἢ6 Ἡρῦτ. 
ἽὝΣΤΙ, ἐΐπιθ; 80 [δὶ ὡραία τηρϑη5 ἐεμιρεδέϊυα. ΟἿΘ 
(Ὠΐηρ᾽ Βεθιίῃ8 σϑιίβιη, (Πδὲ ὈΥ ἡ θύρα ἡ λεγομένη Ὡραία 
6 ἢσί ἰο Ὀ6 υπαάογβίοοά ἃ σαίθ ψῃϊοῃ ρα ἔγοπι (ἢς 
σουτί οὔ Πα ψοϊηθη ἰηΐο ἰἢδι οὗ [Π6 ΙΒγδϑ} 685, [ὉΓ 
1[Π6 σοηΐαχύ σοπηρ6 8 τι5 ἴο ἢχ οἢ ἃ 8ρᾶσα ἑμπδίαιε οὗ 
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Μουπὲὶ Μονγϊδί, ψῃϊοῇ νγ88 ϑαραγαίθα Ὁ. ὁ ψ}84}} ἔτοπα 
1[Π6 φαίε οὕτηῃβ (ὐθπη]ο5. Βοϑιάθβ, Ὁ 18 ᾿ἱπῃρσγοῦδοὶθ 
1π840 τἴΠ6 Ψ296νν5 βῃουϊά πᾶν σίνθη ἃ πάπα οἵ ασθοκ 
ΟΠἹΡΊη ἰο ἃ σαία οὗ {πεῖν Γεπρίθ. Βυΐῖ νῃοίμογ (ἢ 6 
θαῖα ὡραία ννὰ8 σα 6 ϑυβδη, οὐ (Ὁ δ] 44, σᾶπηοὶ ψ ἢ 
σογίδίητυ ὃ6 ἀδίογιίηθα ; ̓ῃοὺρἢ {Π6 Ἰαίίο  σοη)θο- 
ἴυγ 566 Πη5 (ἢ6 ΠΊΟΓΘΟ δἰ πηρί6 δηἀ ργοῦαρὶθ. Οη [6 
ψΟΓα ἱερὸν 566 {Π6 Ὠοΐ6 οἡ Νῖαϊ. 21, 12. ψὮθγα να να 
δῆοψῃ τἢΠδῦ [ἴ σΘΏΘΓΑΙΥ ἀθηοῖοβ τπᾶΐ ἅγοα 'πθπ Μουῃς 
Μοείῖδι ἢ νοῦ τῃς βδογθὰ οαϊῆςε, ψἸἢ 115 ροΓίϊςΟ8, 
[.4118, Δηα ἀραγίπηθηΐβ, ννὰ8 δγθοϊθα ; Ὀὰΐϊ 1Ε 18 68ρ6- 
ΟἰΔΠν ιτἰ86α οὗ [Π6 Θχίθσιογ θυ] ἀρ 8 οὗ {6 ἰδπηρί6. 
(Κυ!η.) ΥΥ εἰβίθίη δήάιισθβ Ὥδην ΒδΟΙηΪ αὶ ρᾶβδαρο8 
οἡ {ἢ6 (ὐαίε8 οὗ (Π6 ΤοηρὶΘ, οβρθοία ἢν ΝΙσΔηοΥ 8, 

2, Τοῦ αἰτεῖν ἡλεημοσύνην. ᾿Ελεημοσύνην, 10 ΤΥ Ὀ6 
οὈβογνοά, ποῖ οὨΪγ ἀδηοία8 {Π6 δεῖ οἵ σοτηρδββιοηδίθ 
τοὶ οῖ, θὰῦ αἷδοὸ [η6 δέΐρδ, ΟΥ 8ι1π|Ὶ ΟὗὁὨ ΙΏΟΠΟΥ ρσίνρῃ, 
(σογγαβροηαιϊηρ ἴο ΟἿ ψογὰά ομλαγὶξέν,) 8ἃ8 ἴῃ διγ, 20, 
12. σύγκλεισον ἐλεημοσύνην ἐν τοῖς ταμείοις. 866 (ἢ8 
ῃοῖθ οἡ Μαίί. 6, Φ. ΨΝΑ]οΚηδοσ γοιδγκβ (δέ 1ἴ 15 η6- 
νΘΓ 80 υβ66 ὃγ (ἢ απέϊεηξ τοεῖκ νυ γιίογβ ; 1 ΒΘ ΘΙῚ8 
ἴο πᾶνε θθθη ἢγβί οιρίογθα Ὀγ (4]] ἢ. Η. ἰη ) 6]. 
1δῷ. ᾿Αντ᾽ ἐλεημοσύνης. Ἐ 

8--ὅ. ἡρώτα ἐλεημοφύνην λαβεῖν. δοίηθ Θαῦ]ν οα]- 
(ἰοη5 οἴη λαβεῖν; 42ηα Ῥγςδοιι8 {ΠῚ} Κ8 1ῃ6 νψννογ 18 
ῃοΐ ρσροηυΐηθ. Βιιΐ {ἢ158 ροϑβϑιϊίΐοη ἢδ5 θθθη 1050} 4|5- 
υἱοὰ ὃν ΒοβΒ δηὲὶ ΑἸἰδογιὶ, ψιο (πὰ Θβρθοῖα }}Ὺ 

Μναιοκααξε) ἤανα βίονῃ τἢδῖ λαβεῖν, (Δ βοιηθί! πη 68 
εὐρεῖν ἀῃ!ὰ τυχεῖν,) 18 ΘΙ ΔΏΓΥ Ρ]Θοηϑίῖσ. α]σΚηδοΣ 
ρῥγόάδιιοοβ {Π6 ἐο] υψίηρ Ἔχϑαρίοβ, Ηθγῃγθ5 Ῥαβίογ, 

Ἐ ΟΥ̓ 8]} [πε δηοίθηϊς Ῥοεῖβ, (4}}} πα ἢτι8 ἀμ δθοὴ8 (0 ἢανα τοδή 
{π6 ΗΟΙΥ ϑδεγρίυγε8. ϑοιηδ δῃοιθηΐ (ἢν βίΐδη νντίῖογϑ, ἱπα θα, οὔ 
ξτεαὶ ᾿οαν ἢ πρ;, 88 ΟἸ δ) 8 Αἰεχ. δῃὰ Αἰμεπδρογαβ, δᾶνε πι)δϊ ἰδ θα 
ἔδαῖ Ογρῆθυϑ, ΡυΓάρογβϑβ, Ρ]αῖο, δηὰ οἴϊογθ, ἀδυϊνεὰ 4}} (παῖ 18 ἐχ- 
σοῖς ἴῃ το ἴγοα ἴοβοβ δηὰ τῇς Ῥγυρμοῖβ; ὙΠῸ Ομ] σα 
δεοῖηβ "οὶ ΟηΪγ [αϊβθ, Ὀαΐϊ ἀυβιγά. ΕὌν, 18. τὲ βγβῖ ρίαςθ, ἤοης οὗ 
το ὙΠῸ ᾿νε ὑδέοτε ( Δ] }} δα ἢ8 ἢδά (ἢ6 Ορμογίυ ν οὗἉ γεδύϊ πες 
ἃ Οτεεκ νογβίοῃ οὗ {με Βοοῖκβ οἵ Μοβεβ. ϑεοοηαϊγυ, ᾿ἢ πα ννϊϑάοιῃ, 
νυ οἷν ἴδ ἴοο οἴἴοηῃ δι [Π6 δογίρμῖαγα ἴθι Ὧ18 ῥυοί δἠπε88, ἢδα ενθη 
ἐπαδίοὰ ἰῃδη) ἴο τεδὰ ἴἤοϑα βδογεά ννυσιἰηρθ, μον τοομ ὦ ποῖ Πᾶνε 
τεβὰ ἰῃδθηη, 85 Ὀείηρ ὈΟΟΚΘ οὗ (ῃς 7εννϑ, [Π 056 νγνῃοπ) ἴμεν 80 ἀεδβρίβοα, 

᾿ (νας κηβ ον.) 
᾿ 
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Ι,. Φ. αἰτήσασθαί τι παρὰ τοῦ κυρίου λαβεῖν. Ἑπγῖρ. Ηοςσ. 
ν. 40. Απϑίορῆ. Ρίαϊο, ν. 240. Αἰτῶν λαβεῖν τι μικρὸν 
ἀργυρίδιον. δορῇ. Α]. ν. 886. Αἰτήσομαι δὲ σ᾽ οὐ μακρὸν 
γέρας λαβεῖν. 80 τυχεῖν ἴῃ ϑορὶ. Α). 982. ὡν γὰρ 
ἠράσθη τυχεῖν, ᾿Εκτήσαθ᾽ αὐτῷ θάνατον, ὄνπερ ἤθελε. 
Τλικὸ Φ0, 856. οἱ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος τυχεῖν. 866 
αἰϑο ψαίἽοκη. οὐ Βυτγίρ. Ρῆοη. 1824. Το ἢ ἐρᾶ ΙΠΔΥ͂ 
"6 δάἰβά τΠ6 [οἰ] οννίηρ, οτοα Ὀγν Υ εἰβϑίεῖη. ΖΕ] Δῃ, 
Η. Α. 2, 48. Κόρακες Αἰγύπτιοι, ὅσοι τῷ Νείλῳ προσδι- 
αιτώνται, τῶν πλεόντων ἐοίκασιν ἱκέται εἶναι" λαβεῖν τι 
αἰτοῦντες. Τήῦδη. Ὁ. 42. ν. ξ806 ο. παρ᾽ ἡμῶν μὲν 
ἥτει λαβεῖν, ὡς νόμων ὄντων" ἐξήτει δὲ λαβεῖν, ἃ κεκώ- 
λυται τοῖς νόμοις. 

4. ἀτενίσας δὲ Πέτρος --- εἰς ἡμᾶς. Οη ἀτενίδειν, ἃ 
ψοτγά ἔγοαυθηι!Υ υ56α Ὀγ δι. ΚΟ, 866 (ῃ6 ποῖθ οὔ 
1Κο 42, δ6. δηὰ αἰ5ο ]8ϑηθῦ οἡ (ἢϊ8 ρίαςθ. εῖοσγ 
δηὰ ψοίπ, ψν6 ΠΥ οὔβοῖνα, ἤχθα {Π6ῚΓ ουὸβ οὐ (6 
δὴ ἤδη, {πὶ {ΠΟῪ τρῃῦ Κῆονν ψῃθΠαΓ ᾿6 οἠΪγ 
Ργεϊθηάθά ἀθΌ} ΠΥ, ἀπὰ ἀςβίγοὰ ἢϊπὶ (ο ΙοοΚ δὖ {ἢ 6Π|, 
{πᾶϊ {Π6Ὺ τηϊσι Ἰαάσα ὈΥ 18 σουπίθπδησα ΜΠ ΘΙ ΠΟΥ 
ἢδ 6 Γ6 8η 1προϑίου, δηὰ αἷἰβο (ἢδὺ {Π 6} πηὶρῃϊ δχοὶί 
{π6 αἰίοιίοη οἵ {6 τηᾶη. (Κυϊη.) Τἢ8 ον ονοῦ 
866ΠΊ5 ΝΘΙΥ͂ ὨΥΡοΙΠ οί ο4] δηα ρῥτγϑοδγίουϑ. 

ὅ. Ὁ δέ ἐπεῖχεν ᾿αὐτοῖς. Αἱ ἐπεὶχε "ΠΕ, ἘΠ5ΒΠποτ, 
δη4 Μοιὶβ βαιά τὸν νοῦν. Βαυΐ 8ιηςθ βλέψον 1πη)- 
τη αἸδίο Υ ργεσθάθά, Βοβ, (ἴῃ ἢ18 ΕἸΠρΡ. 860. ὃὅ-}".), 
Ἐοβθηπλ ] ]οτ, Ηθιηγςἢ5, δπα οἴἤθγβ, πλοῖο 104 ]ςὶ- 
ΟἸΒΙΥ ΒΌΡΡΙΥ ὀφθαλμοὺς. ΑΠα 80 αἰδο Ὦγ. Ονθη. 866 
(Π6 ποῖθ οὐ [μι|Κε 14,, 7. 

6, 7. ἀργύριον καὶ χρυσίον. Ὡθοδάγι ἦρα γοιηᾶγκϑ {ἢ δι 
(μ18 ψὰ8 δίϊεγ {Π6 βϑίδίθβϑ 6 γθ 5014, (εδιαρ. 2, 45.), 
Δα ῬΙΔΙΠΪΥ 8ηονν8 ΟΝ ἰἂγ 16 ΑΡροϑβι]68 ννϑγα ἴγοιῃ 
δηγοηρ ὑΠοιηβ νθβ θ. ἴἢ6 {ΓΘΑΒΌΓΘ8. Ψ ΠΙΟἢ ραββθα 
τῃγουρὴ {ΠοὶγΓ παηα8. Τῇ ἔο]]ονίηρ οὐδογνδίίοη 
Βονανοῦ οὗ {18 (ὐοπηπηθηΐϊαίογ 18 νϑιῪ {τἱνοΐουϑβ ; 
δι ΘΪγ, {π40 ὈΥ 18 πΠθΠΠ]Οηηρ, σοί 845 ψγ}6}} 848 5|}- 
νοῦ, (ϊοἢ ἃ θερρὰγ Κα {Π18 σουἹὰ ηοΐ ὄχρβοῖ ἴο 
Το οοῖνθ,) ἢ6 ῬγοῦΔΟΪΥ τηθδηΐ ἰο ϑρθᾶὰκ οἵ ἢ Πη561} 858 
σοπίιηθ!ηρ 511}} ἃ ΡΟΟΓ πιδῃ, 8ηἀ ποῖ ΠΊΘΓΘΙΥ [0 587 
(ἢαί 6 Πδά πο ροϊά δρουΐ ἢϊη. 76 [δεΐ 15, ἐῃαί 
1η656 ὑνογὰβ ἃγα ἃ ρορμίαν" ἔουτηιϊα ἀθηοίϊηρ γ]ελιοδ. 
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866. Ηρτγοάὐοί. 8, 140. δηά οἵαν ΘΧϑιΏρ]68 ἰη ἢ εἵ- 
βίεη. Ὃ δὲ ἔχω, διοὴ α5 7 ἦαυθ εὐἱέΐ 7 σίυο, Ἡδτηοῖὶν, 
“1 1} δχογῖ τΥ ρόνοσ ἴο πθα]." Τα βϑθηίθηςθ ἢὰ8 
1ῃ6 αἷἱγ οὗ ἃ γγουογδ; ἴο ΨὨηϊοἢ {Π6ὺ6 18 βοπιϑίῃ!πρ; 
51Π}}}8Γ 1 {Π6 ἐο] ονίηρ ράβϑαροβ. ϑορῇ. ΕἸ. 460. 
σμικρὰ μὲν τάδ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως ἃ ̓ χω, δὸς αὐτῴ. ΑτΙΒίορ!. 
1,γ8. 671. ὅπερ οὖν ἔχω, δίδωμί σοι. Οη τίασας τῆς 
δεξιᾶς 866 (βου 6 Ώ18; δηὰ οἡ Ναϑωραίου 866 [Π6 
ὩοΐΘ οἡ ὦ, ΦΦ. 

7. παραχρῆμα δὲ ἑστερεώθησαν αὐτοῦ αἱ βάσεις καὶ 
τὰ σφυρὰ, γμεά65 δὲ πιαίἰεοίἑ. (Β6Ζ4.)ὺ Βάφις ρτοΟροιΪΥ 
ἀθηοίθ8 δέερ; ἃ5 ἰηὴ Ατβϑίορῃ. Τμοβαι. 987. εὐκύκλου 
χορείας εὐφυῆ στῆσαι βάσιν. Αηά 80 Ηετοὐοί. 6, ὅ, 
12. (566 ΕἸβηθγ.) Αἰδϑιῖ δηά οὐποῦβ ᾿πίθιργοὶ 1 
»ίαπέα ρμεοαϊ5, ἀιὰ αυοῖς [μιοΐϊδη, Τταρ. Ρ. 804. χρειῶν 
ἀπ᾽ ἄκρων εἰς ἀκρας ποδῶν βάσεις. ῬτοίοιΔ06, ἢον- 
Θνθγ, 15 ἴα 1ηἰογργοίδιοη οἵ ΒοΖα, [6586], ΤΠ, οΘβηθγ, 
Δα οἴἤοῖβ, οΟ γϑηάοῦ [1 ἡδθέ; ἴῃ ΝΒ] σἢ βρη ῆςα- 
[οη βάσις οἴδθῃ ΟΟΟΙΓΒ; ἃ8 ἴῃ ϑδὰρ. 18, 18. τὸ μήδε 
βάσει χρῆσθαι δυνάμενον. Ἰϊοάοτ. δῖο. 644 ". σφαλεί- 
σης τῆς βάσεως. Αροϊΐοάο. ΒΙ0]. 1, 8. (οη Νυϊςδη.) 
πηρωθέντα τὰς βάσεις. Αὐϊοπηάογ. 4, 42. οὐ γὰρ 
ἀσφαλώς ὑποκειμένας ἔχει τὰς βάσεις τῶν ποδών. .00- 
βαρῇ. Απηΐϊ. 7, 10. ψ ον (ἢ ρίδηΐ 15 884 [ὁ ἢᾶνα 
Πα δακτύλους ἐν ἐκατέρω τῶν βάσεων, δῃὰ 7, 10. 
ἘΠΕ οἵ Μεορβιροβίιθιἢ : εἰ μὲν τοι γε τὰς βάσεις 
εἶχον. ϑορῆῇ. ΑἹ. 19. Ὧηὰ Τταςοῇ. 88θ0ὡὨ Ηετοάϊΐδη 1, 
15,19. Βγ ἴδ σφυρὰ τα ηα!οαίοι {Π| πιαζέοοἰὶ ρ6- 
ἄω»π, ἐαἰδ, ἰὴ6 αποίον, οὐ ἱπδίορ. ὅὃο )ιοάονγ. 770. α. 
τῶν γυναικῶν τῶν εὐπόρων τινῶν μὲν καρκίνοις σιδηροῖς τὰ 
σφυρὰ πιέϑων συνέτεινε. 1 Δα Αἰἤρη. 68 Β-. Τροον. 
Ἰαγί. 4. 51. (4111). Η. ἴῃ Πιίδη. 128, (Κυίη.) 

8. ἐξαλλόμιενος, ἰεαρὶηρΡ, ἴ. 6. (485 (ἰουμπηθηΐυβ 
{Π10 15) ἴο ΕΥ ψῃΘΊΠῈΓ ἢ6 6 ΓῈ γα! ν ἢοαϊθά, ογ ἃ5 
ποῦ Κπονίηρ ον ἴο ψαὶκ, δοιηηά, Βοβθηπ). δηά 
Κυΐηοο!, {ππὴΚ τ ννᾶ5 ἢοΐ ΟὨΪΥ ἔοσ 7ον, Ὀὰΐ ἴῃ οτάογ 
ἴο βῆον (ἢδί ἢ6 ψγὰβ ρογίβοιιν ἤεθαϊθαὰ. Τὸ πὸ ἰΐ 
Β66 8 ἰῃαΐ ὈΥ 16 ἐξαλλόμενος 18 ἀοδογ θα ἢϊ8 ἢγδι 
ἴα] δὲ μὰ κίηρ, ψ  οἢ νοι]α 6 δ ἢγβέ νδίῃϑγ ἰθαρ- 
ἤησ. [1 ἀρρθᾶῦϑ, ἴοο, ἴο Ἰπηήϊςαία 1ογ. ΟΥ̓ [Π6 νετγῦ. 
ἐξάλλεσθαι, ΝΥ οἰϑίοϊη οἰτ68. δχδιηρίδβ ἔσομη “086ρ}}. 
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Βε]]. 6, 4, 2. Ἡίοηγβ. Η]. Απηίᾳ. 2. [{ 8:6 η1ῆ68 
διιδοιἐἶγο, ἀπ δηβνοτϑ ἰο ἴμ8 Ηεδ. ἽΖ᾽ ἴῷ 20εὶ 5, δ. 
δρε Ηδρῦγ. 1, 8. 1 Μδςε. 18, 44. 

9---11. Νοὸν ἰ8 παγγαϊθα {Π6 οἤεοέ ψ ̓ ς ἢ [86 ἰγθΑ]- 
ἴῃρ οὔ {πΠ6 Ὀ] πα τηδη [Δ οἡ {{|Δ αλἰη 8 οὗἉ (Π6 δυὰ]- 
ἴοτβ. ρατοῦντος δὲ τοῦ ἰαθέντος γωλοῦ τὸν Πέτρον καὶ 
Ἰωάννην. ἸΚρατεῖν ἀδηοίο5, ““ἰο ΚΕΘΡ ο]οβδα ἴο, πσΐ (ο 
ϑ8[1γ ἔτοη (6 5146 οὗ Δ ΟἿ; 88 ἴῃ 92) ὅ8π|. 8, 6. 
᾿Αβενὴρ ἦν κρατῶν τοῦ οἴκου τοῦ Σαούλ. ὅδὸ 4130 (οἱ. 2, 
19. Γἢδ δοίΐοη τΏΔΥ ἤδγθ ΡῈ ἰτδοϑὰ ἴο ἰονα δηά 
σταῖαἀ6, (Καὶη.) δηιϊ ἠοῖ, ἃ8 ΒεΖᾷ δηὰ 1)οά- 
ἀτιάσα εἰ ηΚ, ἴο ἔδασ, ἰθϑῦ ἢ 8 ἰἸπη6 658 πη ἢ γότζυγῃ 
γν ἤθη οιἷὖ οὐ Τῃδῖγ ϑ'σῃϊ. Οδ {Π6 στοὰ τοῦ Σολομῶντος 
866 6 ποῖα οἡ 42ο). 10, 28, Τα ποι σοἰ]]οοίνα 
λαὸς 48 ἃ ρέίμγαί; οἡ ψἢϊοΪ, 866 Κγρκα ἴπ ἰος. δπὰ 
ΟἸ448 ΡὨ]]. 826. 

12. ᾿Απεκρίνατο τὸν λαόν, “ δΔιἰάγοβδθα (6 ρθο- 
ΡΙ6." Εοτ ἀποκρίνεσθαι, {Κα 1Π6 ΗΘ. ΣΙ), ηοῖ ΟἾΪγ 
ἰθποίθβ ἐο ἀπδιυθν, Ὀὰς ἐο αὐἰάνε55. ΟΥ̓́ τἢ}}8 εἰ.- 
ηἰβοδίοη τῃἢ6 Νανν ᾿ΤΓ᾿δδοϊδιηθηΐ 18. {1}}} οὐ Ὄχδιιρ]68. 
ἼΠ6 δβιιπιτηδιῪ οἵ (ἢ σοηϊδηϊβ οὗ Ρείογ᾽ 8 δ άγθββ 15 
{115 ἰα]Ίἃὰ ἄονπ ὈΥ δεϊιοοῖίθοη. 

Τηδ δά άνθ88 σοηϑβίϑ[5 οὐ ἴἴγοα ρδᾶιῖϑ: ῥυοροδὶἐϊοη, 
Ἐτρίϊοαέϊοη, δηὰ “ρρίϊεαέϊοη. 1. ῬκΟΡΟΒΙΤΙΟΝ γ8- 
ῃιοίο: 1 185 Ὠοΐ τ06 {πῶ παν ἀοπα {Πῖ8.ὉὈ. οσὶἐῖυο : 
115 ὈΥ 1ῃ6 ρονψενγ οἵ (Ἰγῖϑε τηδὲ {18 ψὰ8 ἄοπο, νου. 
18, 16. 11. χριισαάτιον, βῃονίηρ {16 ΤηΔηΉΠΟΓ οὗ 
ΟἸ γ 818. ράβϑϑίοη, ὈΥ νίγίια οὗ ψ]ης ἢ δ8ιιοἢ πηῖγας ε8 
τηϊὶρ 6 νγουρῇῖ, νογ. 18---Ξ1ὅ. 11]. ΑΡΡΙΘΑΤΙΟΝ, 
(αι τΠ6 Φενν8 οὐρῃϊ ἴο γϑοοῖνα ζ65115 858 [6 ργοιηϑοά 
Μεβϑίδῃ : [ῃ6 γοαδοπ ΜῊΥ 4}} τΠ6 Ῥιορῇοίβ ἰοϑεβοά 
οὔ ἢϊπι, νοῦ. 17. ἴο (6 6πα. 

12. τί θαυμάξετε ἐπὶ τούτῳ, 5.1}. πράγματι. ἘΕῸΓ 
εὐσεβείᾳ ἴῃ6 ϑγτγίας, Αταῦῖς, ἀηὰ Ψυϊραῖα Τγδηβίδίου 
Τοδά ἐξουσίᾳ ; ΜΏὮΙΟΪ 18, πον  Γ, ἃ ΠΊΘΓ ρίοβ8. ᾽Ευσε- 
βείᾳ, ἴὰ τυυϑὴ Ὀ6 οὐϑεινϑίή, 15 ἴον δι᾽ εὐσεβείας, οὗ ρῖ6- 
ἐαέοπι εἰ δαποίἑαέοηι; ΟΥ, Ὁ δῇ Ηεπαϊδάϊβ, “ς ὈῪ 
νιγίυα οὔ ουν ριον." Πετοιηκόσι τοῦ περιπατεῖν αὐτόν ; 
8ἃ5 1 ἢανίησ τηδάθ Πίτ ἴ0 νναϊκ. Οπὸ βῃοιά γαιῆθι 
ἤἥανο Θχροοίρα τὸ περιπατεῖν : 117 (15 15 828ηὴ ΑΪΘ6χ- 
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δηδτίδη Ἰἤἠΐοιῃ οἴδη ἔοαυπά ἴῃ ἴῃ6 ατθοῖκ Ττγδηβαἴουῦϑ 
οὔτῃ6 ΟἹ οςίαιηθηΐ, ννῆο {ππ5 Οχργθ85 (ἢ6 ΗΘΌΓΟΝ 
7ηηϊέϊυο εὐ ἦ, ἐλο ργοροκσὶ ἐΐοη . (ὅδε ΕἸΒοΠ οι 5. Ργο- 
Ιυ5. Νον. Τοβι. 880 ἃς 742. δηὰ 1,οιιςΞ4. ἀθ Ηοῦτσ. 
Νον. Τοβι. Ρ. 168. (οιηράγα 97. 1.) Οατοῖ5 {8108 
{Π6Γ6 15 8η 6ἰ}Πμ818 οἵ πράγμα, δἀηῃα δοϊηη!α. οὗ ἕνεκα. 
Μαικαπά, ἤόννθνθγ, γθϑοῖνθϑ πεποιήκοσιν ἰηΐο ποιηταῖς 
οὖσι, 1. 6. ἀντίοις οὖσι ; ὈγΥ ψ]ςἢ, ἢ6 ΟΌΒΕΓΨν 68, τοῦ περι- 
πατεῖν Ψ1}} Ὀ6 τίρῃϊ. Ηδ τἤδθῃ σοιηρᾶγοβ Αοίβ 97,1. 
Ὥς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς, 1. 6. αἷς ἐγένετο κρίμα 
τοῦ ἀποπλεῖν, Μ ὮΠΟΪ τᾶν, ἢ6 8ᾶν8, 6 θχρ]δίηθα ὈγῪ 
(δὶ ἴῃ 0, 8. ἐγένετο γνώμη τοῦ ὑποστρέφειν. ΥΥ̓ ἢ 
ἐῃ18 Μαγκὶαηα αἰ8ο0 σοπηρα 65 {πὸ 1 διϊη, ἐδέμηι ραγιῖ- 
οΕἰραν 811 σΟΉ511), 1. 6. πὶ ἔδοῖς ρᾶν τσ ΘπῈ 881 σοη- 
5:05. Πα βδδῖηβ τηοᾶθ, ἴοο, 15 δέί͵ορίοα Ὀγν Ηοίητὶςἢ8. 

18. ὃ Θεὸς ---- πατέρον ἡμῶν, ἰῃΩ6 οὐ ψῇοΠπΊ ΟἿΣ 
ἔλιΠ6ι8 ψογβηϊρροα, 8 ὈΥῪ ψηουῃ ΤΟΥ Ψψογα ἀ6- 
ἰδηάοά, τὴῇ6 22 ὼς ἐμίοίαγὶΣ. ὅδϑθθ τῆ6 ποῖΐθ οἡ Ασςῖίϑβ8 
ὅ, 80. κε}, 68. Μαῖι. 99, 82. (Καϊη.) [ἃ 15 }υ- 
ἀϊοϊοιιϑν ορβογνθοὰ ὉΥῪ οαστιάσο, {πᾶς (ἢ18 ν᾽ 88 
186 ̓ν ̓ ηἰτοσυσοαὰ ἤθγα ἢ τἢ6 δορί ηηϊηρ οὗἩ {Π6 ἐ15- 
σοῦτγϑο, ἰπδὲ 1 πλσίιξ ἀρΡΡροᾶγ ΠΟῪ ἴαιρῆϊ Ὁ ΠΟΨ 
το ρίοη Ἰησοηβίβίθης ἢ τῃ6 Μοβαϊς, ἀη ψΈγο [ᾺΓ 
τοῦ πανίησ [Π6 ἰοα8[ ἀθϑίρῃ ἴο αἰνογί {Π6ῚΓ σοραγάϑ 
ἔτοιν [Π6 οὐ οὗ 15γδοὶ. 

18. ἐδόξασε τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, 1. 6. τηδ46 ἢ 8 
Μεβϑιδηβῃ!}Ρ δηὰ [5 ρἴογυ δνίάθηῖ, Παῖς 15 [ὉΓ υἱὸς ; 
8ἃ5 ἴῃ νοῦ. 96. 4, 27 ἃ 80. Μαεαῖίϊ. 17, 18. (ΒδΔρΠε}.) 
Αἱ παρεδώκατε βυραια εἰς θάνατον. ὅ66 οι. 4, 95. 
ςοιηραγοαὰ ψιἢ Μαῖι. 10, 21. ὁ6, 2. 2 (ον. 4, 11. 
“«ὍΤῃ15 {Π6ν ἀἸὰ (84γ}8 (Βουϊηθη 5) θη (ΠΟῪ 86ϊα, 
“1 15 ηοῖ ἰανν ι} [ὉΓ υ8 ἴο ρᾳϊ ΔΥ οὔθ ἴο ἀδϑίῃ. 
Ἠρνήσασθε αὐτὸν κατὰ πρόσωπον Πιλάτου. Ηδστα [ἴ 15 
νν6 1} οὐβοσνοά ὃν Κυρίε, ῃδι ἀρνεῖσθαι τινα ἀδιηοῖθ8 
ἰο ἄδηγ, το]δοῖ, τερυάϊαῖθ, δηὰ ρῥγοίβϑβϑ ἴο ἢο]ά 0 
σοι 10 ΜῈ Δ ΟΠΘ, ἀπειπεῖν ; δηα (ἢδῖ 10 15 υϑοὰ 
Ὀοίἢ οἵ ἐλέηρσδ δῃηα ρούϑοηδ; 88 ἴῃ (}}1π|. 1η Η. 1η 
1)6]. 100. ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ᾿Αχαιϊάδες μὲν ἀπηρνήσαντο πόληες 
ἐρχομένην. Ηετοα, πονγανθι, βοιῃθβίῃίηρ πιογα ϑρεοίαΐ 
δΘΘῃ5 ἰπἰ θη 64, ΠΑΠΊΟΪΥ, “ ἀοηϊοα τὸ Ὀς Κίησ Με8- 
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8:8}. (866 Αοἰϑβ 7, 35.) [Ι͂ἢ {Πς6 βδη6 ᾿ρῇϊ, ἴοο, (Π8 
ΘΧργθβϑίοη ἰ8 νίθννοὰ Ὀγ (οι πηθη 5, νῆο ἔσαν τγὸ- 
τ ΓΚΆ, {πὲ {πον ἀδηϊοά {6511.5, ἤδη {πον χοἰ! θά, 
“6 ᾶνϑ πο Κίησ δυΐ (αβαγ.᾿" 

18. κρίναντος 'εκείνου ἀπολύειν. Βο8 οΙ ἢ δηὰ 
Μυμπιὴ βιδαυα δεῖν. Βα Κτοῦϑ ἢὰ8 βϑονηῃ (88, ἰη- 
ἀεθά, δὰ Ὀθθη θείογθ ἄοηβ ὈΥ Οτοίϊι5, θ6 Ἰιου, 
δηἀ Βοί8) {Πδΐ κρίνω ἢΔ5 ἤθτε (48 οἴϊζθη) (ἢ 6 86η86 οὗ 
ἀοίον πιο, τὐὐδέ : ἀνὰ ἢδ6 οἶἴο5 ΨΦοβαρῇ. Αηϊ. 1, 4. 
ἀφανίσαι ἔκ παντὸς οὐκ ἔκρινεν. 7,1, ὅ. κρίνας ᾿Αβένηρον 
ἀποκτεῖναι" ὅς 2, 42. Ταῦτα τοῦ Θεοῦ κρίναντος περὶ τῶν 
Σοδομιτῶν. ΟἸΠ6Γ ΘΧΑΙΏΡΙ 68 δ΄ 6 Δα ἀπσρα Ὀγ [οὐ βηθγ: 
Δη4, ᾿ηἀ 664, [ἢ}18 58]ρη1βοδίίοη 15 Γγθαυθηΐ [πη [ῃ6 ἰΔἴαι 
ατϑοῖκ ψγτιῖογϑ. ᾿Απολύειν ρΓΟρΡΟΓΙΥ ἀδηοίθβ ἴο μπέϊε, 
Π6η το ἐῥογαΐο, ἰοἑ σο, ἀη, ὈΥ πιοίοηγμην, ἴο σο- 
φμΐέ, ἃ8 Ὦσγο, δηιὶ πη Μαῖῖ. 67, 15. ἄς. ἰηή66α ἔτο. 
φυσητ!Υ ἴη τΠ6 Νὸν Τοϑίδιηθηῖ ἀηα δερίυδρίηϊ, 65ρ6- 
Εἰ} }Υ {6 Αροογυρῆα. ὅ,3866 5. ἢ]. [μδχ. 

14. ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, ““ἀδηϊεά 
(Π6 λοῖν οπὸ απά ἐδ 75." ὋΤΙ8Β. 185. ἃ σορῃοπίθη οὗ 
6 Μοβϑίδῇ ; ἃ5 ΄Ίηὴ ἄρος. 8, 7. Φοῖ. 10, 86. Αςἰ5 4, 
47 ὃς 80. ὅεο ο] δῃὰ Κορρε᾽β Ορυβς. Ρ. 84. Ρε- 
[6Γ, ΜῈ ἸΏΔΥ̓ Οὔβδινθ, [188 πι564 [ἢ6 ΝΟΥ Π8ΠῚ68 8[ΓΟΠρῚν 
Ορροβϑά ἴο {86 φιλί "68 οὗ [Π6 φονεὺς " ΒΑΓΑΡΌ 48. 

14. ἡτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν. Ι͂ῃ τἢῃ5 
86η86, ΜὨὭϊςσὮ 15 Τοιηἀ ἴῃ Αςί8 2Φὅ. 11. Ρῃιίειη. 92., {ἢ6 
ον χαρισῆῆναι 15 80 υ564 Ὀγ {ἢ68 ΟἸαββίοα] νι τὶ [6.8 : 
Δηἀ οχδιηρίοβ γα ὑγοαιιςδα ὈΥ Κτγοῦ8. Κυϊΐϊηοεῖ το- 

᾿ΤΉΔΓΚ8, (πὰ ἀ(Π6 [Γι ἢ 5 ΕἸΠΕ {ἢ18 56η86 ὈΥ (ἢ6 
Ρἤγᾶβθ6, “ ἀοηάγα Δ] αιθιὴ ἃ [1ς}.᾽ἢ 

16. τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς δωῆς ἀπεκτείνατε, “γε 51ἐν 
(η6 δυΐῃογ οἵ |1ἴ8.᾿ δῆο (6 Με ραίθ. Νον «68118 
δα Πιπιϑοῖ ἢ ῥγοΐεββθα ἰο 6 “16 ψὰἂγν, {πΠ6 {γι}, 
δηά {Π6 [1|6.᾿᾽ δ'᾽566 27οἢ. 14, 6. δΔηὰ (ἢ ποῖρδ οὐ {δαϊΐ 
ἀϑϑᾶσθ. ἘΧΑΠΙΡΙ68 ἰη ἃἀθυηάδποα ἃγα ῥτοάιισθά ᾿Ὺ 
Παρ ΕΙ, Κυρκβ, δηὰ Μιυπίῇ, οὗ ἀρχηγὸς Ὀοΐπρ Ἰοϊποά 

κ ΤὨϊ8 πογὰ πιαν βιρηϊν, ποῖ μοεὶἰνεἶγ ἃ πεμγάθτεν, υὰΐϊ ἐπιρτοὐϊε- 
“ἰηιι8. 80. (ἰἀδδιιῦοη οἡ Αἰ πθη. (οἱ 8398, ἀνδροφόνους Οτξοοὶ νο- 
οδηϊ ΟΠΊΏ6Β 8} Ἶ (ΘΓ ΤΠ ΓΟΌΟΒ : οὗἁὨ νὴ ς]} οἰ σἢἱ ἤσαι οι [ΔῈ 5) οἷ ἢσ 
δονογὰϊ ΟΧΑΠΊμ]65. 
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ΨΠΓΠ ὨοιΠη8 δανίηρ ὈοΙἢ ἃ δαά Β6η86 δηὰ 4130 ἃ ηι:Ἃά- 
ἦΪ6 οὐ: Ὀϊὲ 86] Δοηλ 18 ἰζ ἔοιιπά [ἢ ἃ φορά Β6Ώ86, 88 
Π6γθ, δηὰ ἴῃ Ηθδτγ. 2, 10. ἀρχηγὸς τῆς σωτηρίας. ὅδ0, 
Ἀόονόνογ, 10 οσσιγβ ἰβοογδΐῖ. Ρ. 476. (οοἀ γ Κυρκε), 
τῶν παρόντων ἀγαθών ἁπάντων αὐτοῖς ἀρχηγοὶ. ΜΑΪ]ο[κ- 
ὭΔΘΓ [Δ Κ68 ΟΟΟΔΒΙ0Π, ἴγουὶ (ἢ 8 ρῇγαβθ, ἴο οὔϑβεῖνθ, 
ἀπδί ἴῃ {ἢ686 5ρθϑοΐθβ οὐ Ῥεῖδθγ, ἐποὺρῇ οί βυςἢ 
Ρί6ς68 οΥ βη]5ῃ6 4 οοιηροβί(ίοη 88 [Π086 οἵ Πεπιοβίῃθ- 
ὯΘ65, ΟΥ (Π6 οἴπον ατθοκ ψγιίθγϑ, [Π6ΓΘ 185 ἃ ἀΙρηϊν ἴῃ 
{π6 Ὠϑίογιοδὶ, αηαἃ ἃ ριδηάθυγ ἴῃ {{| ἀ!ἀδοίϊς ρᾶτίβ, 
ἴο ψ]σἢ 1 γο γα ΠΠΡΟΒΒΙΌΪ6 ἰο 8Δ4α δυιρῃί. . 

16. ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος, “(ῃτουρῇ 81} 1ἢ 
ἢ1π|.᾿ ΕΓ ὀνόματος 185, ὈΥ ἃ Ηρ τγαΐβπ), γοἀυηάδπηί. 
ΤἬυ8 πίστις ἢ δι’ αὐτοῦ 15 ααυϊνα!οηΐ ἰο ἡ πίστις ἐν αὐτῷ 
ἴη ([0]. 1, 4. {Ππ6 86. ργθροϑβιθοηβ Ὀδῖηρ ἔγθαι θην 1π- 
(ογοῃδηρσοά. 

10. ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν. Ὗ]16 ψοτά ὁλοκληρία 
ἀδθηοίοβ {Π6 εοπαϊέοη οὶ δοῖπρ' ρογζεοξ ἐπ αἰΐ πιοπιῦον, 
ΠΟΘ δεῖηρ ψὙδηςηρ: 88 1η Απίοηϊη. ὅ, 8. Τἢυβ 
ὀλόκληρος Δα ἑπέθσον (1Π 6 ἰαϊτίογ οὐ ψν ἢ οἢ σογγοϑροπα8 
ἴο ἀθιγὴς, ἃ8 Ὀδίηρ τἢ6 ορροδίϊα οὗ σέέξα“6"), οἴἴΐθη 
ϑρηϊγ, Κα οὐ ψογά τὐλοίο ([τοπὶ ὅλος, ν᾿ Πἰς ἢ Ῥτο- 
ῬΟΣΙΥ βρη ϊῆθ8 οοηιρίοέθ, 8011 ; ἃ8 (ουηι}. ἀ6 ὁ αὶ. 
οὐλεῖν ὑγιαινεῖν) ἀφαϊδη : δΔηά 80 11 18 ἴδια γοηδογοά 
Ὀγ (ῃ6 ϑγτίας. Τῆυβ 15.1.6. να ἢᾶνα, ἀπὺ πόδων 
ἕως κεφαλῆς οὐκ ἐστὶν ἐν αὐτῷ ὁλοκληρία: “ὮοΓα ϑυπ)- 
ΤΟΝ 5 ΓΘ εΓ8 ὑγιέου. 

17. οἷδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥ. κ. ο. ἄ. υ. 
Μδην Οοιηιηδηίαΐοτβ ἤᾶνα Θχο θα ΡΥ βιππ) 16 δἱ 
Ῥριοι 5 ἤθγα δἀαυσίηρ ἱρπογαηςο ἃ5 (ἢ 6 οσλυ86 οὗ {{|6 
᾿Δἴγοο  σουγηϊ 64] Ὁ {6 δαπμαάγιπη ἀηἀ Ρθορῖίο. 
Ηρηςο ὙΥΟΪΓ 15 ᾿ηοἰηθα ἴο {πη {αὶ [Π6 ψογάβ ὡσ- 
περ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν ἅἃτ6 Ὠοΐ ἴο θ6 τοΐδγγθα το [68 
τοιηοία δηϊθςδάθηϊ ἄγνοιαν, θὰ ἴο {Π6 Ργοχίπηδίθ οῃθ, 
ἐπράξατε, 50 ἰῃδϊ {π6 σοιῃρϑτηίβοη οὗ [6 Ρθορὶθ νι 
1 Ποῖγ γα Ϊθ ΓΒ ΤΥ ΟἿΪΥ σϑϑρθοί {πεῖν τον δ, Ὀὰΐ ηοί [ῃ6 
ογεσὶη ΟἹ ἐΐοδθο τὐον δ, ἃ8 (Ὧ6 δχοῦβο [ὉΓ {π6πὶ: δῃηἀ 
6 458] 5}8 (0 ἴῃ 6 ψογεδ [ἢ 6 [Ὁ]]Ο ]᾽ 586η86 : “1 Κηονν 

ἈΞ 80 οὖλε, δαῖσο, ἱκ Ἡοπιον ; νὶι ἢ το ΤΏΔΥ ὕ6 σοι ραιϑα οὔ λαὶ!, 
ΝΟΙ͂,.Ιν. ἶ 
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(αὶ {πγουρὶ ᾿σηόγαηοθ γοὺ πᾶν θ6θη ἱπάπιοθα ἰο ἀὁ 
88 γοΟῦΓ βα π. (Ια. δ «150 Βοἰομαγά δηᾶ οἴοσβ. 
Βαϊ [8 86η86 188 6]Ἰοἰἐοἀ 15 ΟΥ̓ ΠΟ πλθδη8 ἱπῆδγοπῖ 
1ῃὴ ἴ)6 ατροκ νογάβ, δηὰ 159 δὲ νδύίδηςο ψίιῃ Αςίβ 18, 
7. 1 Οογ. ῷ,8. Ηκηςε ΒΆΓΚΘΥ, ἰο τοηονα {15 αἰ» 
συγ, 85 οηάἀρανοιγοά ἴο βῆον {πᾶὺ (ῃ6 96 νὰ 
ΤᾺ Ϊ]6Γ8, ἴῃ ἔδςΐ, ἐσογὸ Ἰσηογδηΐ {πδἰ “6811 νν88 {Π6 Νῖ68- 
β'δῇ, δ Πουρὴ (ΠΥ πιὶσλέ να Κηονῃ 1. Βαυΐ, 88 
Ὀοηάοσγῖ δηὰ Ηεϊηγίς 8 οὔβοενο, ἴῃ6 ψογά8 οἵ Ῥδϑῖοσγ 
ΔΓΘ ποΐ ίο μὲ ἴοο τηυς]} »γε5σεά. ΤΙΘ Αροϑβιίβ, ἰὼ 
ογάδγ, ὈγῪ βοϊιαηίηρ {Π6 αἰγοοῖῖν οὗ {πο ὶγ συμ, ἴο 
Δ Κ6 8 Βρθθοἢ τηογοὸ δοσαρίδοϊε ἴο [ἷ8 ἤθᾶγογβ, δηα 
ἴο ταῖθα δηα σοηβο]6 {Ππ6π|, ἢ85 Ὀγοιυρῃς ἐογναγαά ἐλὶδ 
οὔἶΪγ, {πΠ6 γοϑδέ ποίΐ βεϊηρ οτοϊμαοα, Ὀὰΐ ρει αοἱάθ [Ὸτ 
{16 ργθβθηῖ. (ϑε6 Μδϑίιῃ. 21, 88. 386αη. δηά ἰῃ6 οί 
οὐ {Ππ:ΐ| ρΡ4884σ6.) Ηδ ἐοδθβ ποί, όψενοσ, ὈΥ [Π18 
ΤΘ6Δη ἴἰο ΘΠ ΙΓΟΙῪ ἀῦβοϊνο (ἢ δπὶ οὗἁἩ συ. (Καϊη.) 
ΤΙ τηοάδ οὗ ἰακίηρ {πΠ6 νον 8 ἀῦονα ρσοροβϑά ἢδ8 

{π6 βιιρροτί οὗ {π6 ϑυγίδς Νεγβίοη, δπά 15 δαοριϑά ΌὈΥ͂ 
Βίβῃορ Βαισίησίοῃ, ννῇο οὔβογνϑβ, (παΐ οἰβογν δα {(Π]15 
ἰοχί ψουἹά ΡῈ ἱησοηϑιϑίθηξ ἢ {Π6 τηδη1δϑι Ἰηΐθη- 
τοῦ οὗ (Π6 ρᾶγα]α (Μαῖίί. 21, 88---80. Ζ2οἢ. 15, 22--- 
24). Βαϊ {1118 866 8 ρυ ἢ! ηρ' {Π6 πηδίίεσ ἴοο ἔαγ. ΤῊΘ 
Αροβίϊα ἐοθβ8 οί πηθδη ἴο 8340 {Π|πὶ {Π61]Γ Ἰρῃογδῃσθ, 
80 (7 85 1 τηῖρῃϊ εαὶδέ, ννὰ8 ὀίαπιοίεδ5, 5ῖμῃσθ (δῖ 
ψΟῦ]ἃ ἢδ δὲ νδγδησο ἢ νν δὶ 18 οἰβαννῃογο 881ἃ ἴῃ 
ΘΟΓΙΡίαΓΟ, 8δη4, 848 )οαατιασοα οὔβογναϑ, 1 18 μἰδίη 
{πᾶΐ (μεὶγ Ἰρπόγϑηςσθ, δαϊηρ ἴῃ 1156} ΒΙΡΉΪΥ ογίππαί 
διηϊάἀϑι βυςσῇ τ θδη8 οὗ [ηἰοσιηδίίζου, ἃ ἢοΐ ὄχουβα 
[Π6π ἔγοπ) σγεαί ρμὶέ. Ὑ6ιὴ 1ῃ6 Αροϑι16 ἀοθβὲ ἔϊηΐ 
{πδ8ι {18 ἑρπογάηοε τοῖσί 866 πὶ ἰῇ βοῖηδ ἄθργϑ ἴο δζ- 
ἑδημαέο ἐδεῖν ρειϊίξ : ἴοτ, ἃ8. οὔβεγνθβ Ευγὶρ. ΗΙρροί. 
1884. (εἸἰοα Ὀγ γείδβίβι η), τὴν δὲ σὴν ἀμαρτίαν τὸ μὴ 
εἰδέναι μὲν πρῶτον ἐκλύει κάκης. 80 «αἷδο Ἵ πυονά. 8, 
1, 88. αὐ γὰρ κακονοίᾳ τινὶ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἀγνοίᾳ ὁπόσα 
δὲ ἀγνοίᾳ ἄνθρωποι ἐξαμαρτάνουσι, πάντα ἀκούσια ταῦτ᾽ 
ἔγωγε νομίδω. ἼΤΠΘΓΘ 8ΓΘ 8. Π1ΔΓ ραββαρθϑ ἢ ΤὨυοΥ- 
1468, 8, 40. δηά 4, 98. οη ψῃϊοῦ 1 5}4}} ᾶνο οὔοᾶ- 
810η ἴο ργοάμοβ ἃ ργϑαΐ νϑγίεϊυ οὐ ρδγϑ] αὶ ρᾶββαρθϑ 
ἴτοι διυιίῃοῦϑ οἵ θνθγυ ἃρ8, ἡ δῖοι 1 (Πδγοίογο ἔογθθαγ 
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(ο ἀο οἡ (6 ργθϑθηΐ οσζδβίοῃη. ὅ66 8150 [,δν. Φ1, 14: 
ΤΆΚο 48, 84. ἘΧδιηρΪ68 οἵ κατ᾽ ἀγνοίαν ᾶτα ργοάυςοά 
ὃὈγ Ὗ᾽ εἰδίε! πὶ ἴτοπὶ δαχίυβ ΕΠΏΡΙΓ. δηα Ροϊγθίυβ. ΤὮιυ8β 
σὲ. Ῥδ}], ἴῃ 1 Τί. 1, 18. ὑγρθ8 Ἰρῃογδῆςσα ἴῃ οχίθῃι- 
δίϊοη οἵ 18 συ]. ΝοΙ τηυ8ῖ ἴο0 ρτγαδῖ 5[Γ688 δ6 414 
Οἡ {Π|6 νγνογ8 οἶδα ὅτι, ϑῖπσ6 ΠΟΥ ἃγθ γα 7, 88 
{ΠΟΥ 866 πὶ ἴο Ὀ6 ἤδγθ, ΠΊΘΓΕΙΥ Ραγθηῃδίοαὶ, δηά [0 
ἤν (ἢ6 56η86 οἵ 5οὐϊεοί. ΕἸ ΧΑΙΏρΡ[68 οὗ {π|5 ἀροιυπά 
1η 8ἃ}} (Πἢ6 ατεϑοῖς (ΟἸἰαβϑῖσαὶ ψτὶῖοῖβ. Δπά ἱηάθρᾶ 1 
ἄρτοα 1} Κυΐϊηοοὶ ἀλη ΗδΙηγ1ς 8, {πᾶΐ [Π6 56η86 οὗἁ 
(Π6 ραββαρα 8] 1ορ ΘΠ Γ 15 ἢοί ἴο Ὀ6 ἴοο της ἢ ρι 8864, 
ΠΟΥ ΔΩΥ Γαοου86 ἴο ὑ6 Δα ἴο τοῆησά αἰαἰοοίοαὶ ΓΘᾶ- 
ΒΟΏ]ΠηΡ8, ΟΥ οδἴθ!οα] αἰἰ8Βαυ 51:10085.: Ὁ 1 τηυδί θ6 
8016] ν ΘΟ βΙ ἀοΓρα 848 881 ρορμίαγίἑεγ. 1 σληηοῖ, 
μοψόνογ, δ58θηΐ ἴο {Π 6 ροβιτἰοη (δι {Π15 88 ἄοηθ ὈῪ 
ἴἢ6 Αρσϑβί[8 βο]εὶν αά σαρέαπάμηι, Ὀὰὺ ταῖθθγ, 88 (ἃ- 
ΠΊΘΓΑΓΙ8 ϑυρσροβίβ, ἰῇ ΟΥ̓ΘΓ ὈΥ {1}18 ἜΘΧοῦ86 ἴ0 (ΠΓΟΥ͂ 
ΟΡΘη ἴο {πῃ (ἢ6 ἀοοῦβ οἵ γθρϑηίδῃποβ. 

18. ὁ δὲ Θεὸς---ἐπληρώσεν οὕτω, 4. ἀ. “ αοὐ Πιαειἢ 
).864 {ἢδί Ἰρῃογδησθ 0} ροοά, ὈΥ ρογιηπηρ (ἢ γουῦ 
Βῃοιυϊα σοιϊητῖ {Π18 ΘΓ 6, ἀπά πιογοουον, βῖης6 (ἢ118 
νου ά 6 [16}16ἀ (ῃ6 ἀθοϊαναίοηβ οἵ [ἢ6 Ῥτγορἢοίβ, 
ςοηῃοογηίηρ ἴΠ6 σδἰατη 1168 ψ 1 ψδιοῖ τἢ6 Μαβδβιδῇ 
8ῃοι ὰ θ6 ορργβββθα." δε Δείβ 18, 27 ὃς 40. [π|κ 
44., 26 βεα. Αςῖβ8 8, 82ὦ. Βγ αἰΐ ἰ5 τηθδηΐ, ἃ8 δαῃοί!8 
δηὰ Κυϊποεὶ [611 8, ἸΏ ἃ ῬΟΡΌΪΔΙ ΨΑΥ, ὑεὴΨ πιαΉνψ. 
ταυβῖ, πΠονονογ, τηδ᾽ πίδιη τπδι 1ἴ σδηηοῖ δυΐ 5] 1ΠΥ, 
αἱ οαβί, 4 οοηδιαογαίο ρατί, οἵ, Ἰηάθοά, πεα αἰ, 
Βεβί4θβϑ, γα ἅτ6 ἴο ὈθδΥ ἴῃ τὴ 1]Π4 {ῃδι {6 ΗΔ ί8 
{ποιηϑαῖνεβ δοκηον]οαρεά {παΐ αἰέ ἐλο Ῥνορὴεέξδ Ρῥτον 
Ῥμεβίβά οἵ (6 Μεββίδῆ. ὅ66 ϑδαημβδάγιπι), εἰϊθα ὈγῪ 
εἰδείη. ᾿ 
.19. μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε. Νονν [Ὁ] ς 
{6 αρρ[ϊοαέίοπ οἵ τ ἀΙβοοῦγβα, 'ῃ ΠΟ ἢ Ῥέαν οχ- 
Πογίβ 18 ἤἢθδῦθγϑ [0 γορϑηΐ οὔ {π6ῖν οὐϑιϊπαίθ Ρϑ] ΟἹ οἢ 
ΟΥ 268115., ἰο οὔῦγαςα ᾿15 ἀοσίτίηθ. δηα ᾿νε 1π οοη- 
ξογι ΠΥ ἴο ἰΐ8 ργθοθρίδ: ἴον 4}} {118 18 Ἰπο θά 1η 
τανοήσατε, (866 {π6 Ὠοΐδ Β0ρτγα, 2, 88.) οὗ νψδιοῇ 
ἐπιστρέψατε 15 σςοπϑιἀογεά ὈΥ {18 (οπιπηθηϊδίοτβ ἴο 
Ὀδ ἃ ΠΊ6ΓΘ ΒΥ ΠΟ γΠΠ6. Βιιξ 11 πιιιϑὲ Ὀδ8 ορϑογνϑα, [δὲ 

1 2 
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{6 ΤΌΓΏΘΓ ἀοποίοβ ἃ οἤαηδσο οὗ πιϊπά δῃὰ ρυγροβα ; 
{Π6 Ἰαἰίον, ἃ ομλαπηρβο οὐ σοπαμοί. 
,.. 190. Εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, “ ἐπαΐ 
ψοιιν" δἷηϑ πιαψ ὑο ὑἱοίἑοά ομέ, ἀτιὰ Θβρθοια! γ {Ππῶΐ οὗ 
τοὐεοίίηρ ΟΠ γιϑὶ διάβα ἰο γοιγ ΟἾΠΕΓ 81η5. ΤΠ6 
ψογα ἐξαλείφω, 1 πᾶν Ὀ6 οὐβεῖνοά, ργοροῦὶν ἀθηοίθβ ᾿ 
ἴο ΟὈ]ογαῖθ, ογᾶ86 ΔΠῪ α ὴρ ὈΥ βογαϊοπιηρ 11 ουΐ, 
δις. Νον [6 δηιίθπίβ ψγοίθ (οσ γί ογ πιαν θα) οἡ 
ψαχοά (Ὀ]εἰ8.; δη ἃ ψ Ἥρη ΠΥ {Πἰηρ; 85 ἴο Ὀ6 Ἔγδβεά, 
{Π6} ἰυτιδα {Π| 510]6 οὐ ρθη, δηά ψ ἢ 118 Ὀἰαπῦ πὰ 
οἸΪοβθά ἃρ {π6 τπιᾶὺκβ οἡ {6 Ψᾶχ, δηα (8 πιδάδ αἰϊθ- 
ται ουβ ἴῃ ψ ηδἱ (πον Ππαἀ ψττθη. 8566 Χρη, ΗΙ8ί. 9, 
8, 20. Αἰποθῃ. 4085 ε. 5 {πὸ ψογὶ ἀδηοίΐο5 ἴῃ 
φοΏΘια] ἀοίονο; ἃ8 ἴῃ 23 5οἢγ]. Ουρι. 5600. διν. 46, 
Φ0. ἐξαλείψαι ἀνομίαν λαοῦ. 11 ἃ150 5:5 η1ῆ658 ἴο ἀΘΒΙίΓΟΥ, 
ἄρ νοσ ἰο οὐ] νου ; ἃ8 ἢ Ε]Ας. “Ποαῖ. 187. Α. πάντα 
τά πρόσθεν ἐξαλείφειν. 10 Π6ΓΘ 5ἰρη!ῆ68 ἴο γοπιῖέ δὶπδ; 
8ἃ8 ἰῃ 15. 43, 28. ἔγω εἰμι ὃ ἐξαλείφων τὰς ἀνομίας σου’ 
δηὰ ὦ Μᾶχ. 12. 42. ἀξιώσαντες τὸ γεγονὸς ἁμάρτημα 
τελείως ἐξαλειφθῆναι, ἃ τηρΐαρῃον ἀογινοα του] οτααὶϊ- 
ἴοῦϑ, ΠΟ Οὐ Ὅδ5 ομέ τῇς δοσοιηῖβ οἵ {Π6 1 αἀφὈίοΓβ 
ἤθη ἀἰθοπαγροά ; (866 (οἱ. 2. 564.) διι ἃ 8ῃ ἱπιδρθ 
γοαυθπὶ ἴθ τῃ6 ΒΑΌΌΙΠπΙ 4] ψυγιτησθ. (4 ]  ΚΏδοΓ 
δΔηὰ Κιυϊηοο].) 

Ενοιν βἰαάρηϊ ν}]}]} ἴδε] ἐπ η Και! ἴον (Π 6 ἀθονο δγὰ- 
ἀϊῖα δηά ᾿ηϑἰγαςῖνα {Ππϑὑγας!Ο 8. οὗἩ 1ῃ.6 86η86 οὗ ἐξα- 
λείφω:; Ὀυΐ 1 τηιι8ῖ οὔϑογνα {Π4ἰ (ἢ6 ᾿ραγῃθα (ου- 
τηθηΐαίοῦ 866 Π18 ἴο ἢδνα πιἰϑίαΚοι [ἢ6 ργηιανψ 5686 
οὔ (ῃαι νογά, ψ]οἢ 18, ἐο τοὶρθ αἰσαν : ἴοτ ἃ8 ἀλείφω 
βρη 68 ἰο ἀποὶνὲ ΟΥ δοβηιθαν ιυἱἐἦ οἱἱ, ὅζο. 80 ἐξαλείφω 
ἀθηοΐθ5 {{6 σοπίγαιυ, ΠΑΠΊΘΙΥ, [0 τὐὐρο Οὗ  τπ 6 ΟἹ], οΥ 
οἴδιογ Ιαυϊά. ΤὭσδγα 18 (Π6 88Π16 τῃϑίαρῃοῦ ἰη (ἢ8 
1, αἰ ἀοίογα ([τοῖ ἔθο, ἐϊπο) διὰ {6 Ηργ. ΓΙΊΓΤΌ, 
Ψ ἢς6}} 8 αὶ ἴο ἀδῃοῖθ εὐἱρ6, τοῖρο οἵ, Ὀοῖῃ ρἢγϑὶ- 
ΟΑΪΥ δηά ποι] ϊν. ΟΥ̓ (16 β56η86 δζρίαέο ἊΝ οἰβίθιη 
δΔαάυςε8 Δ δχϑηρὶα ΠῸμ Γ,γ8148 : δεινὸν ἂν εἴη, εἰ περὶ ᾿ 
᾿Ανδοκίδου--τ-----ἐπεμελήθημεν; ὅπως ἐξαλειφθείη αὐτῷ τὰ 
ἁμαρτήματα ἄλλα. ἢ 

20. 3644. ἴη (ἢ 6ῖγ Θηάθδδνοιϑ ἰο δχρ]δίη {1}18. ρ88- 
βδᾶρε, {ῃ6 (ὐοιῃμπιοιιίδίοιβ να ριιτϑιθὰ ἀιβαγοηὶ 



ΑΟἹἿΒ5 ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΡΤΙΕΒ, ΟἨΑΡ. 1Π|. 17 

σΟΙΓ868. ΕῸΓ ΠΥ ΟὟ ρατί 1 5118] ἢἤγβέ βίνανν ν ηδς 
πη ογργοίδιίοη 866 ΠῚ8 [ῃ6 {{πο6ϑῖ, δηαὰ (ἤδη Ὀγίοῆγ 
(ἰδίδιΐ βιιοἷ οὐοιβ ἃ8 ἤᾶνθ 8ΔΠΥ ριον, ΟΓ Πᾶνθ 
θοθη ΡιῸρἢΐ ἐογναγὰ Ὀγ οιϊηθηΐ (οιηιηθηίεαίοῦϑ. 

ΤΠη6 νογάβ ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύχεως. ἀπὸ τοῦ 
προσώπου τοῦ κυρίου, Ψν ΠΙοἢ ΡοΓέθοιΥ σοῆθγο ψ Π} 1Π 6 
Ργθοθάϊηρ, ΠΙΔΥῪ ΡῈ {πι18 ἰγδηβίδιοα : “ (αι, 60 
ΔασίοΓο, ἰ Εἰ5βιτη8 [οροῦα νϑηθγιηἱ.Ὁ ΕῸΓ ὅπως ἤοΓα 
ἀδηοίαβ τὐλθη, αὐἼίέον ἐπαὲ; ἃ5 ἴῃ Ἡδγοί. 1, 47. (δαϊ» 
Β4511.) ὅπως ἔλθη ὁ ποταμὸς ἐπὶ ὀκτῶ πηχέας. ΕὐτΙρΡ. 
Ῥῃαη. 116ὅ. δορῆ. (Βά. Τγτ. 1241 ὃς 1290. Ηοῃπ!: 
Οὐ. ὃ. 109: ὅς χ. 42. 1]. μ. 208. Ατἰβίορῃ. Νυθ. θ0. 
66 αἶ3ο ΒοζΖα, δοδιηϊά, (1455, ἰῃ ἢ15 Ρἢ1]. ϑδογ. 878. 
ἀηἀ Ἰοναγ. ἀ6 μάᾶγί!ς. τ. Ρ. 2ὅ2, ᾿Ανάψυχη, ψὨϊσῆ 
Ρτοροεὶν ἀδηοίθβ γεβρίγα(οἢ, οὐ οοοἰϊην αὐΐον δοὶησ 
ἠραΐθαά, τιοῖδρ! οσῖ δ! }ν βρη ῆθβ το Γβῃιηθηΐ, γαϑβί, 
ἀδ]νογυ ἔγοπὶ ον]], ὅζα. ; 8ἃ8 ἴη (Π6 δερίυϑριηΐ νογβϑίοι 
οἵ ἔχ. 8, 1ὅ. νῇογο ψὸ ἢᾶνα ἴῃ (6 Ηρῦγον ΤΠ, 
ΜἢΙοἢ δ γιητηδοθ8 τοηἄθγβ ἄνεσις, (ἢ6 Πρ. γοφρΐοα. 
ο ΡΏΠΟ 871. ἡ ὄψις ἐν ταῖς ἀναψύξεσι καὶ ἀνέσεσι 
συνανίεται καὶ χαλᾶται, δῃὰ Χβεη. Ηἰβί. 1, ὅ, 6. ἀνα-- 
ψύχειν. Απα βο «αἷ80 2 Κίηρβ 106,14. δϑθρί. [1 δαὰ 
Εατρ. ἴοῃ. 1604. ἐκ τῆς ἀναψυχῆς πόνων, Δηα διυρρὶ, 
Ο15. κακῶν δ᾽ ἀναψυχάς ῬἢΠοβίν. Ισοηῃ. 42. ἀναψυχὴν 
ἔλκειν. Ἡδηοςθ, ἴοο, ἸΏΔΥ 06 αἰπηδηϊρα ἃ ρᾶ88δρ6 Οὗ 
ΟἸγυ8. ὅ, 788, 80. 1 1.7 Νον 765ὲ 15, ἰη δογρίυγο, 
ἃ ΡοΙΡοίιὶ] ἱπηᾶρα οὗ [6]Ἰοἰν [48 τηὶρηῦ ὕθ6 δχρεςοϊρά 
1ὴ Οὑϑηΐαὶ νυ ῖῖοσβ ΕΑ. δὲ δϑρ. 4, 7. δίγ ὅδ], 
27. δηὰ τῃ6 (οιηπηθηίδίοιβ οἡ Ηδὺ. 8, 11. Αρος- 
14,18. ὙΠ 5, ὈῪ χαιροὶ ἀναψύξεως ἃ16 τηδδηΐ {ΠΠ|68 
16 τηοϑβϑέ ἰδ οἰΐουβ, ἀηα δρεοὶαἰίῳψ ἰῃοβ86 οὗ ἔῃ Μ68- 
514}}, ἃ5. Ὀοίηρ ἴπΠ8 δυΐ!οῦ οἵἁ 4}} [δ] ον, 1η ΨΒΙΟἢ 
Ψ}} μα Τοἰ]εοῖοε {Π6 Δ5βθιη ὉΪν οὐ ννογβ! ΡΡ6 15 ἴο 6 
Ὀ]6 596. Ὀγ πίη. Εὸγ ΜῈ πᾶν 7081 ΔΕ, Ἰη. νϑὺ. 2 4.ν 
προκατήγγειλαν οἱ προφῆται τὰς ἡμέρας ταῦτας. Απὰ 
“ἤθη ἰ5 Δ([4664,, θγ τ΄αῦν ο7, οχπρέϊοαξίοη, καὶ ἀπέστειλεν 
Ἰησοῦν. ΑΞ, Ποιρέογο, Φοῆη {πΠ6 Εαρ(ϑ8ῖ, ᾿ῃ Μδῖΐι.. 8, 
ῷ,, δηά Ζζ69ι.5 Ὠϊ 561, τὴ Μαιί. 4, 27., δα οχηογίοα 
(86 Φονν8 ἴο τορθηΐδηῃσα δηὰ στοίογπηδίίοη ὈΥῪ (Π6 
Μοτγάβ μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τών οὐρανῶν" 50 
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αἰβδο Ῥοίογ δχἤῆογίβϑ 8 ᾿ιθάγοιβ (0 γθρεπίὶ Ψψ ἤθη {ἢ 6 
ΤΟΙ ΓΘϑῃϊηρ ἀπ ΠΔΡΡΥῪ {ἰπ|685 οὗ 6 Μεββιαἰ) 5841} 
ἢδνο σοιῃδ : δηά (ἢπ|8 (Π6 ἐογπλ]α 18. ΠΘΑΥΪΥ δαυϊνῶ- 
ἰοπί ο ἐνιαυτὸς κυρίου δεκτὸς ἴῃ [ἀκὸ 4, 19. σου)ραΓοα 
ψῚ (ἢ) νοῦ. 18. δη καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἡμέρα σωτηρίας 
ἴη ὁ (ον. 6, 2. ἘΕἸηΔ] Ϊγ ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου βιρηϊ- 
865 ἴτοιῃ ἰδ ργϑβθῆςθ, δηά δὲ (ἢ6 ψ}}}, αἰ γεσξοῃ, 
8η4 ρῥιονίάθηοο οὗ (οὰ. ον ’Απὸ οἴδθη ἀθῃοίββ 
οαμ86, οἵ ΟΥἱ σϊη. 

[ηφίθδά οἵ προκεκηρυγμένων, δΒοηη6 οὗ (ἢ6 τηοϑὲ 8η- 
οἰβηΐ, δηά ποίΐ ἃ ἔδνν οἶμον Μϑ5Ν. γοδά προκεχαρίσμενον, 
ψΠΙΟἢ 15 Δρργονοά ὃν Ηδιπηοπά, Μ|]|, Ναἰοκηδοσ, 
ψιγηρα, δηα τηοϑὶ (ὐοιηπηθηίδίογβ ; 84 15 γθοοϊνοα 
ἴηἴο ἴΠ6 ἰοχί Ὀγ Βεοηροὶ, Οτίοβθδοι, δηά Μαιιθὶ. 
ΓΏ6 σοπηπΊοη γοϑδαϊηρ 4068, ἰπἀ664, βανουν οἵ μἴο88. 
Προχειρίσεσθαι, ἴὲ τηυ8ί θ6 οὐδβογναϑά, βίρῃϊῆθβ ῥγί- 
ΤἸΏΔΓΙΥ (ο ἐαψ λαπάδ ξνδὲ ροὴ δῆὴγν οὔθ, ἴο οὐδιδὲ Ὠϊηι 
ἴον 8ῃγΥ οἢῆοο, ἀδδέϊπο, ὅχο. ; 88 1 Αςίβ 22, 14.. 26, 16. 
Νυπιογοῦ8 ΟἸδβϑὶοαὶ οχδηπιρίθθ ἀγα δἀδυςσοα Ὀγ Βδ- 
ΡΒ], ΝΥ εἰϑίείη, δά Κγρκο. (Κιϊίη.) 
921. ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι, Χο. Νον {6 ον9 

τηδι ηἰαϊ 64 (δὲ {Π6 Μ65581:4}} ψου]α ρογροϑίιδ! } ν γεῖρη 
ΟἹ δδῦίῃ. ((οιηραγα “2οἢ. 12, 84. δῃηὰἀ βθ6 6 ποίβ 
οἡ ἰδδί ρα888466.) ἤδηςα Ραεΐεγ ἀπέϊοὶραέες ἴῃ Ρο8- 
81: 0[6 οδλοοέϊοη, οἵὁἩ 8 δυά!ογβ, πδπιοΐν, [μὲ 1 9698 
δῆ θθϑῃ {16 Μαββίδῃ 6 νου Ἱἀ πᾶν οοηπηυδά οἡ 
φαγίῃ, δηα ἰουηάδα ἃ ρογρείυα] Κἰηράοπι ; δηὰ νι] 
ΤΟΡ]165 ἴο [{, ὈΥ βαγίηρ (δι 1{ Πδά ρ]6αϑθαὰ Οοὰ τπδὶ 
6811 σῃουϊά θὈ6 ἴηὴ Ηρανρη, δηΐῇ (ἤργα σοηηδίη υηε} 
τῆ ἰϊπη65 οἵ [6 τϑϑίογαίίοη. Δεῖ 15 ψ6}} Ὄχρ]|αιηρὰ 
Ὀγ (ΒουπΊθηῖε8 ἔδει. Α8 ἰο δεξάσθαι, ν ῆϊς ἢ 15 υβοά 
ὈΥ ΘηδΙαρα ἴον δέχεσθαι, {6 (οπηηοηΐαίοτβ δνα 
ἀεθαίοα ψΠΘΙΠ6Ρ 1ἴ 15 ἰο θ6 ἴα Κθὴ ἴογ οσομραυονὶέ οΣ 
σοοομονὶέ, τοῖο σοοΐα). Τῆ6 ἔὈΓΠΊΘΓ ΟΡ᾿ΠΙΟἢ 18 
τηλιηϊαϊηδ ἃ ὈῚ δον, οϊ, Ὠγεβὶσ, Μοσυβ, Ἐο- 
ΒΘΠΙΠΏΪΙ ΟΣ, δόμοι, ἀπα οΟἰΠογβ ; (Π6 ἰαίίεγ ὈὉγῪ Β6Ζα, 
(ὐδϑίβ]ο, 1.6 (Ιοσς, ΗἩθιιηδηη, Ετησϑίῖ, δηά οὐμοσβϑ. 
ἼΠ6 86η86, ἴῃ ἴΔοῖ, σοπηθ8 ἴο τη οἢ [ἢ6 88ῖη6 ἰδηρ, 
ὉΠἾ688 ΔΩΥ ΟΩΘ σἤ86 ἴο τη8Κ6 ἀορτηδίολὶ ἀϊδίϊης- 
[ἸΟὴ8 ΟἹ ἰδ 86η86 οὗ (6 ψογάβ: δυῖΐ {ἢ6 ἰδιίογ, 
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ὑπ οἢ Ὠδἀ Ὀδ6η ἔοσιῃοῦὶν Ὀτοιρῆς ἐογναγά Ὀγ ΨΖυϑιϊ]ὴ 
Μαγίγσ, ἴῃ ἢΐ8 Αροϊὶ. 1, ΐ 6., θιάγπηγυβ, ΤΠΘΟΡὮΪδςοῖ, 
δηὰ (οι θηΐ8, βθθη8, ΟἹ ΠΊΟΓΣΘ. (ἤδη οηδ δοσοιηΐ, 
ἴο ἀδβογνα [πὸ ργθίδγθησθ, ὨΔΠΊΟΪΥ, οσοραγο (ΜΙ οἢ 
Ἰηἰογργοίδιίοι 15 δαορίοα Ὀγ Υ εἰδίθίη, ψῇῆο δά ἀυσο8 
ΤΩΔΗΥ͂ ΘΧΔΙΊΡΙ68. Εοῖ δέχεσθαι, ψΏΘη ἰΐ 18 Ἰοϊηδά 
ψ ἢ ἃ ρίέαοο 85 (5 αἰἰγὶ θυ, βρη 1ῆ68 σαΡ6 6, Θιοῖρο ΓΕ, 
Θτορρέμηι γοίίποῦο, Δα ἰ8 Θαυϊνα]οηΐ ἰο ἀναλαμβάνειν, 
κατέχειν ; 881 ΑοἰΒβ 21, 47. [ὯΚ69,11. ὅ8ὅ0 [,γ8148, 
καὶ τὸν ἄνδρα ---- οὐ πόλις ἐθέλει δέχεσθαι διὰ τέλους. 
ῬΏΠο 1028 Β. ὅπερ οὐκ ἐδέξατο ---- μιᾶς χώρας περίβολος. 
Ατβϑίορ!. ΡΙυΐ. 778. χώραν δὲ πᾶσαν Κέκροπος, ἥ μ᾽ 
ἐδέξατο. ὅ66 Ραϊ]αϊγοῖ δηὰ 1, Θϑῆθσ. ϑοῃηγθίϊπηθ8, ἰῃ- 
ἀδρθά, διυιῖ ΨΟΥῪ Τάγου, 1 5ἰρΏ 65 Οσομραῦ ; 85 ἸΏ ἃ 
ρδβϑϑαρθ οὐ Π)επηοβίῃ. οἰἰοα ὈΥῪ δομηά: εἷς δὲ νῦν 
ἔχετε, οὐδὲ διδόντων ὑμῖν τῶν καιρῶν, ᾿Αμφίπολιν δέξασθαι 
δύναισθ' ἄν, ἀπηρτημένοι καὶ ταῖς παρασκευαῖς, καὶ ταῖς. 
γνώμαις, ὙὮΘΓΟ, ον όνοσ, δέξασθαι 15 86 οὗἉ νἱοοηΐ 
θαοςσυρδίίοῃ δηἋ 86]ΖΌΓΘ. 448 ἴο ἴΠ6 ρβββαρα οὗ Επιγῖρ. 
ΑΪς. 807. ἴο ψι!οἢ {Π|086 0 δβϑιρηῃ [ἢ6 8686 οσοϑ- 
Ῥαγ6, Δρ0ὈθΑΙ, ἰΐ 15 ποι! πρ το (ἢ 6 ΒαΠρῦθοι 51η66 {Π6 
γγοτ5 οὐκ ἦλθες ἐν δεόντι δέξασθαι δόμους Ὦᾶνα ται] 6 Ὁ 
1π6 (ΟΠ ον ηρ 86η86, ““ ὩΟη ΟΡρογίιηὰ ἴῃ ἢδ8 86168 
νϑηϊβίϊ, αἱ ἴα Θχορογαηγ8 ;᾽᾽ {Π6γ6 Ὀδίηρ δὴ 6}11}0515 
οἵ ὥστε (48 ἱῃ 687.) διὰ οὗ 16 ραπωσα 88 ἴῃ 
687. δῃηὰ οἰΐοῦ ραβϑᾶρθ.. [{ 185 ψὲ]} οὐβογνθα ὈΥ 
Ἐγηθβεῖ, {πὲ τῃὴ6 γὰρ ρῥγίης!ρ] 68 οἵ 1:πιογργοίδίοιν 
ἄο ποῖ ρογιηΐϊξ 8 ἴο γεοθάθ ἴτοπὶ [ἢ6 Ῥγοροσγ δηά 
σοΟΙΠΠΊΟΠ βρηϊβοδίίοη οὐ σογάβ, δηὰ ἴοϊΐον {6 
δυι Ποῦ οὗ ἃ [δ Θχϑιηρ!θ8 (ΘΒρΘΟΙ ΠΥ 1 (ἢ6 
τι τρθ ΟΥ̓ (Π6 Δροϑίῖε8, γῇ Ψψθγα ἱρῃογδηΐ οὗ 
1086 ΓΆΓΘ 8605865), υη685 8Δη Θν᾽ἀεηΐ ΠΘΟΟΒ510γ Βα 
σοΠρΕ] 8; ψΠΙΟἢ ΠογΘ ἀο068 ἢοΐ 6ΘΧΙ5ῖ. Βαβι 68, {πὸ 
ΝΘΙῪ ἰηΐοηΐ οὗἩ 6 Αροϑβϑί!α δυβοϊαἰθὶν γθαιῖγαβ' (πὲ 
(6 σοπηπίοη βἰρη!βοβιίοη οἵ δέξασθαι δ6 τείαϊηθά, 
ψηϊοῦ 15, ἱπάθοα, ΔΓ πιογο βυ{80]6 ἰο {Π6 σοπίαχῖ. 
ΤΠ ψογάϑ ὃν δεῖ οὐρανὸν δέξασθαι βε6π 0 σοηνοΥ {16 
[ο]οτίηρ, βοη πηθηΐξ : “ Γαηονοα ἔγομι {ἢ 6 βἰρῃξς οὗἉ 
ἸΏθῃ, ἢθ ἰ5 σοηνογβδηΐ Ψψ| ἢ Οοἧ, 48 θ6θη σδὶβϑά ἴο 
ΒΌΡΓΕΠΙΘ τηΔ] 6 ἀηὰ Ὀρδί 6. 866 1 Ῥεῖ. 8, 96, 
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αἰδο Ρείθσ Ὄβχμογίβ8 ἢδἰ8 ΠδΆΓΟΒ ἰο γταρεπὶ νθθη (6 
ΓΟ Γοβηϊηρ ἀπὰ ἈΔΡΡΥ {ἰπ|68 οὗ {Π6 Μαββίαἰι 5},8}} 
ἢδανα σοπλα : δηά {πι18 (Π6 [Ὀττηυ]α 18 ΠΘΑΥΪΥ δαυϊνδ- 
Ιθηί ἰο ἐνιαυτὸς κυρίου δεκτὸς ἰῃ [Κ6 4, 19. σου)ρατοά 
ΜῚ1 νοῦ. 18. δηὰ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἡμέρα σωτηρίας 
ἴη Ὁ (ον. 6, 2. ΕἸη4]}γ ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου βῖρῃϊ- 
β65 ἴγουι {πῸ ργϑβθῆσθ, δηα δὲ {π6 ψ}}, ἀϊγθοίιοῃ, 
δηὰ ριονίάθηςα οἵ ἀοά. [ον ᾿Απὸ οἴἴζϊεη ἀδηοίβθβ 
οαμ86, οἵ οΥἱ σΐη. 

Ιηϑέοδά οἵ προκεκηρυγμένων, βϑοῖηα οὗ (ἢ6 τηοϑί δῆ- 
οἰθηΐ, δηά ποΐ ἃ ἔδνν οἴμον ΜΆ δ. γοδᾶ προκεχαρίσμενον, 
ψΠΙΟἢ 18 ἀρρτγονοῦ ὃν Ηδημηοηά, Μ|]}], δ ἤει ππον, 
γιεγηρσα, δηἃ τηοϑί (οπηηθηίδίοῦβ ; δηὰ 18 γβοοῖνθα 
ἰηἴο {Π6 τοχί Ὁγ Βεηροὶ, (γι οβθδοῃ, δηά Μαδιίῖθι. 
Τῆδ σομηηοη γοϑαϊηρ ἦο068, ἰπα 664, βανοὺγ οἵ ρ[ο88. 
Προχειρίσεσθαι, ἰἴὶ τηυϑέ 6 ορϑογνθά, 8]: 5168 ὅμὰ 
ἸΏΔΓΙΥ ἰο ἔα παπᾶ ἢγϑέ ὑροὴ δὴν οῃθ, ἴο οἤτι86 Ὠϊηι 
ἔοτ 8ηγ οὔῆοο, ἀοδέΐπε, ὅτο. ; ἃ5 ἴῃ Αςίϑβ 922, 14. 26, 16. 
Νυμπλογοῦβ ΟἸδβϑίοαὶ Ἂχϑηρ68 τὸ δαάυοεά Ὀγ Β8- 
Ρδ6], γ᾽ εἰβίβϊη, δηά Κυρκε. (Κιιη.) 

. 21. ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι, Χο. Νον {πὸ δεν 
τηδι ηζδιηθα [ἢδι (Π6 Μοββϑίδῃ ψου]Ἱά ραγρϑίιδ!! Υ γεὶσῃ 
οη δίῃ. ((οιηραγο 20}. 12, 84. δηὰά 866 (6 ποῖβε 
Οἡ (ἢδί ρᾶ88ᾶρ6.) Ηδηςθ Ραείογ ἀπέϊοίϊραέεα (Π6 ρο8- 
8106 οὐλθοέϊοπ οἵ ἢ18 δυάϊζογβ, ὨδηΊΟΙΥ, τῃδὲ 1.68.5 
Βα θ6θῃ {16 Μαββιδὴ ἰ6 σου ἤᾶνα σοῃιηπθα οἡ 
φαγίῃ, δηά ἰουπάεδα ἃ ρεγροίυδὶ Κἰηρσάοηι ; δηά νη Πδὶ 
ΤΟΡΙ165 ἴο ἴΐ, ὈΥ βαγὶπρ (πὲ 11 Πδα ρ]οαβθά Οοά τῃδὲ 
7658 ϑῃουϊά Ὀ6 ἰῃ Ηρδανθη, δηὰ ἴπρσγα γοηηδίη ὑη81} 
Ἃ6 {1π168 οὗ [Π6 τοβϑίογαϊΐοη. Δεῖ 15 ψγν 6}] Ἂχρδίηϑὰ 
Ὀγ (ΕΠ εουπλεη!ε8 ἔδει. Α5 ἰο δεξάσθαι, νν ὨΙΟἢ 18 υβοὰ 
ΌΥ ΘΏΔΙΙασα ἕο δέχεσθαι, {6 (οπιηρηίδίονβ ἢδνα 
ἀορδιοα ψ Π ΘΙ] 6 Ρ 10 15 ἰο Ὀ6 ἴα Κοη ίοτ οοομραυογὶέ οΥ 
σοοομογῖέ, τοῖο σου. Τῇδ [ὈΓΠΊΘΓ ΟΡΙΠΙΟἢ 18 
τηδϊηἰδι θὰ Ὀγ δοῆμα, οί, Ὀγεβῖρ, Μογυβ, Εο- 
ΒΟΠΙΏ.]1οσ, ϑοδοίί, δηά οὐἤογβ ; [ῃ6 Ἰδίίογ Ὀγ Β6Ζᾶ, 
(δβι}}]ο, 1,6 (Ἰοσς, Ηριιδηη, Εγηθϑιὶ, δηά οἴθοσβ. 
Τῆ6 86η86, ἴῃ ἔδοΐϊ, ςοπλθ8 [0 πη σἢ {Π6 8δπλ6 τϊηρ,, 
ὉΠ|689 ΔΩΥ ΟὯ6 σἤϊι56 ἴο τΏ8Κ6 ἀορπηγδί!οαὶ ἀϊ8|1η6- 
(Ἰ0ὴ8 ΟἹ (6 86η86 οὗ ἰῃ6 τψοτγάβ: υΐ {ῃ6 ]δΔἰίοσ, 
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ψ ΠΙΟἢ δα θα ἐγ τυ Ὀτοιρδς ἐογψαγά Ὀγ ΨΖυβεϊὴ 
Μαγίυσ, ἴῃ 18. Αρο!ϊ. 1, ΐ 6., θιάγιμιι5, ΤὨΘΟΡὨΥ]Αςοῖ, 
δηὰ (ξουπηθηίι8, Β6θη8, Οἢ πΊΟΣΘ. ἤδη οηδ δοσουηΐ, 
ἴο ἀδβογσνθ [8 ργϑίδγθηςθ, ῃδιησίυ, οσοιραγο (Ὡς. 
τηἰογργαίδιοι 5 δάορίοα Ὀγ διἥεἰδίοη, ψῇο δά άυσοαβ 
ἸΏΔΩΥ ΘΧαηρίε8. Εογ δέχεσθαι, ηΘη 1{ 18 Ἰοἰποά 
ΜΓ ἃ ρίαοο 88 1(5 αἰγὶ θα θα, Β᾽ρΉ 68 σαρ6 6, Θχοίρογο, 
θτορρέιηι γοἐϊη 6 76, Δ ἃ 8 Θαινα]θηΐ ἰο ἀναλαμβάνειν, 
κατέχειν ; ἃ8 1ῃ Αοἰβ 21, 47. ΓΚ69,11. 80 [,γ8148, 
καὶ τὸν ἄνδρα ---- οὐ πόλις ἐθέλει δέχεσθαι διὰ τέλους. 
ῬΠ1]ο 1028 Β. ὅπερ οὐκ ἐδέξατο ---- μιάς χώρας περίβολος. 
Ατγίβίορ!. ΡΙυΐ. 778. χώραν δὲ πᾶσαν Κέκροπος, ἥ μ᾽. 
ἐδέξατο. ὅ866 Ρα]αϊγοῖ δῃηὰ 1, οθϑῆθσ. ϑοιῃηθϊπΊ68, ἰῃ- 
ἀεθά, θιυιϊῖ ΨΕΓΥ ΤΆΓΟΥ, ἰξ βρη 68 ὀσσμραγ ; ἃ8 ἴῃ ἃ 
ρΡαβϑϑᾶρθ οὐ 1)δπηοβίῃ. οοά ὈΥ δομπια : αἷς δὲ νῦν 
ἔχετε, οὐδὲ διδόντων ὑμῖν τῶν καιρῶν, ᾿Αμφίπολιν δέξασθαι 
δύναισθ᾽ ἂν, ἀπηρτημένοι καὶ ταῖς παρασκευαῖς, καὶ ταῖς. 
γνώμαις, “ΕΓ, ον ανοσ, δέξασθαι 15 864 οὗ νἱοεπί 
οσσυρδίίοη 8ηἀ4 8βεἰζυσγθ. 4.8 ἴο ἴῃ6 ρβϑβᾶρα οὗ ΕὈΓΙΡ. 
ΑΙς. 807. ἴο ψὨιοῖ {ΠἸο86 νῆο δββὶρῃ (ἢ6 Β6η86 Οὐσοδ- 
Ῥαγθ, ΔΌΡΘΑΙ, ἰΐ 15 ποι ηρ τὸ [ἢ 6 Ῥάπροβο, 51η66 1Π8 
ΨΟΓΒ οὐκ ἦλθες ἐν δεόντι δέξασθαι δόμους ἢᾶνα ΓΑΙ 6 Γ 
{π6 ἐν ηρ Β6η86, “Κ ποη ορρογίυηὲ ἴῃ ἢδ8 8568 
νϑηϊβίϊ, αἴ (6 ΘΧΟΙΡΟΓΘΠΊι18 ;᾽᾽ {Π6Γ6 ὈοΙηρ 8 6110 515 
οἵ ὥστε (48 ἴῃ 687.) διὰ οἵ (6 ῥγοῃοιῃ 848 ἱπ 
687. δπὰ οἰῇϑγ ραββϑᾶρθβ. [{ 185 ΜῈ)ὶ}} οὐβεγνϑά. ὈΥ͂ 
Ἐγηδβεὶ, {πΠ8ὶ {Π6 ἴγὰ ῥγΏΟΙΡΙ 65 οἵ: 1ηἰογργείδίοιν 
4ο ποΐ ρϑγιηῖῦ 1.5 ἰο γεοθάθ σοῦ (ἢ6 ῥγοροσ δηά 
σοϊηϊηοη 8ἰρηϊβοδίίοη οὐὗἩ σογάβ, δῃὰ ἴοϊϊίονν {6 
ΔΌΓΠΟΥΓΙΥ οὗ ἃ ἴδννγ δχδι}]68 (Θβρθοία ]ν ἴῃ {Πα 
τ ρθ οὗ 1Π6 Δροβί]ε8, ψῆο ψεγα ἱρῃοσγδηΐ οὗ 
{Ππο86 ΓΆΓΘ 8686), 0685 Δη Θν] ἀεπΐ ΠΘΟΘΒ810 ΒΏ 1 α 
ςοπῖροὶ 5; Ὑῃ]οἢ ἤδτθ ἀ068 ηοΐ ΘΧὶδί. Β681468, {Π6 
ΝΟΙῪ ἰηΐοηΐ οὐἩ 16 Αροϑβί!β δυβοϊ αἰ ϑὶ Υ γθαυΓθ8' (δὲ 
(ῃὴ9 σοτηπηοη βρη! ῆσδιίοη οἵ δέξασθαι θ6 ταοίαϊηθα, 
νοῦ 15, ἱπάθρα, ΔΓ ποῦ βυϊίδῦ]ο ἴο (ἢ6 σοπίοχι. 
Τῆο ψογάϑ ὃν δεῖ οὐρανὸν δέξασθαι Βεδπι ἴ0 σοηνοΥν {16 
[ο]]οσίηρ, βοηπηθηξ : “ γαπγονοα Ττοπὶ {Ππ6 βῖρῃξς οὗ 
ΤΏ6), ἢθ ἰ5Β σοηνογβδαηΐ ΨΊΠῊ Οοί, ἢ88 Ὀ6θη σϑιβθα ἴο 
ΒΌΡΓΘΠΙΘ ΤηΔ] 51 Υ δηὰ Ὀρδίτιάε. δ8ὲ6 1 Ρεὶ. 8, 29. 
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Αςἰ58 92, 88. 2ο. 1,1. (νῆθγα σοηβυϊ [ἢ6 ποί6) δηάᾶ 
Μαεαῖίϊ. Φ0, 91. 

, ΩἸ. ἴΑχρι χρόνων ἀποκατάστεως πάντων. ΤΠῊ15 [ὉΓ- 
τυΐα ἄχρι 18 οχρίαἰηεὰ ὃν Εγηδϑιῖ, τθῦ8, δηά 
Τ,οΟβηοῦ, ἱπέογοα ἄμπι, φμοαά, φμαπιάδι; 88 ἴὴ ΑΟἴβ 
20, 6. Ηεν. 8, 18. Ψοβερῇ. Αηϊ. 12, 7, 6. ““ΤΠ6 
τοαϑοὴ ΨΠΥ ἄχρι Δα π}118 οὗ {Π18 8686 15 (840 {Π6γ}), 
{Πα χρόνος ἀοε8 ποῖ, |Κ6 καιρὸς, ΘΧΡΓΙΘΕ58 {Π6 ἐεπιρογὶς 
ἐογπιίπι5, Ὀὰὶ οσοπέϊπμιαΐίοπ ὁ ἐΐπιθ, σραςθ" Βαϊ (Π6 
ψοΓἀ8 ἃγα ηοὶ ὑπηίγθαυ ΘΕ Ἰπιογομδηροή, δη ἃ χρόνος 
15 οἴθη υϑεά οὗ {{|ὲ6 ἐογηιΐηιιδ ἐθηιρογ δ; ἃ8 ἴῃ {6Γ. 
88, 28, (ϑερί.) 200 6, 11. Ἐβί. ὦ, 16. [λιΚ8 1, δ7. 
ὃς 2, 21. ψιἤοτε ἡμέραι 18 ρυΐϊ ἴογ ἡμέρα, ἃ8 ἤδτα χρόνοι 
ἴον χρόνος, ὈΥ 8ῃ ΘΠ] 86 οὗἨ πιυπιῦθγ, δηά ἀϊρηιδί!8 
σταιῖιᾶ, Ηδησθ [Π6Γ6 18 ΠΟ Π66α ἴο τβοβάβ ίτοηι {ἢ 8 
σοπηπιοη δἰρηϊβοαίίοη οὐἵἨ ἄχρι: πᾶν, ἱπάθοά, {ῃ6 
σοηΐοχῦ δΌϑοϊ υἱοὶγ γοαῦ γαοβ τῃδί 1ἴ Βῃου]ὰ Ὀ6 γαίαϊηθά. 
ΒΥ ἀποκατάστασις 18 τηθδηΐ {Π6 Γαβίογδιοη, γϑϑίϊίιι- 
(ἴοη ἰο ἃ ἔὈΓΠΊΘΓ βἰδίθ, γείογηγδίίοη, ογὐ σἤδηρα ἔου 
1ῃ6 Ὀσδίοῦ; 88 ἴῃ ΨΦοβερῇῆ. Δηΐς. 11. 8, 8. ἀποκατά- 
στασις τῶν ᾿Ιουδαίων, δι 4, θΘ. τῶν ᾿ἱεροσολύμων ἀποκατά- 
στασις. ῬΏΙΟ 767 Β. τών κληρουχῶν ἀποκατάστασις 
εἷς τοὺς ἐξ ἀρχῆς λαχόντας οἴκους. ΤὨῊΪΐ5 ποίίοη, ἢον- 
ΕΨΘΓ, 15. ΠΠπ|Ὶ6 βυ 80]6 ἰο [ἢ6 ργθβϑθηΐ ρβᾷββᾶρβ, (8 
800])6 οἱ οὗἁὨ νῃιοἢ 18 {Π|6 δυθηέ 97 ργορὴἠφοῖε5. Νον ἴξ 
αἶ8βο ἀθηοίεβ ρϑγδοξϊοη, ΘΟ ΟτΩρ 5ῃτηθηΐ οὐ δηΥ (Βίηρ, 
ςΟΠΒι 1] Πγδίϊοη ; ἃ 8 σὩΙΠΟΔιΙΟἢ ΝΟΓῪ 80 {{480]6 ἴο {ἢ 6 
σοηίοχί, ἀηὰ νὨΙΟἢ 15 ἰουηὰ ἴῃ ῬἢΠ]ο δφΦῷ ο. τελεία, 
ἀποκαταστάσις ἀρετῆς. 'Γῆυ8 Ησβγοβίυβ δηὰ Ρἤανο- 
τη} οχρίαίη 1{ τελείωσις, δηἃ {6 ϑ΄οῃο]. Μοςᾳ. ἴθγθ 
Ἰηἰοτργοῖβς 1 ἐκβάσεως. Απά τυ (ἢ6 νογὺ ἀποκα- 
θιστάνειν βρη ῆθ8 ἴο ρεογίδοϊ, Ὀγίηρ ἰο δὴ δηά, ἴῃ Ζ0Ὁ 
8, 6. (ϑερί.) Νὸον Ῥεΐδγ, Ὀγ 1Π6 ψοτγὰβ8 ἄχρι χρόνων 
ἀποκατάστεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς (““ Ὁγ 16 
{ἰπ6 ἴῃ ΨΠϊοἢ 411} (Πρ 5}4}} θ6 ρεογίβεϊθάα, δσπ- 
νἱείθαά, δηαὰ αν [ἢθ]γ δναπῖ, ψῃϊοῖ 16 Ῥειορῃοίβ 
ἤανα ρῥγϑαϊοίθα᾽)) πιϑαηΐ' τὴ6 ἰηδιιραγαίίοη οὐἠἨ 186 
Μεοβ5514|185 ΚΙησάοπμ, δα ἐπα ονθηΐβ ψνῃΐοΐὶ 5}4]]} ῥγο- 
σβάβ [ἴ, ἃ “16 Γ ργοραρδίίοη ΟΕἾΠ 6 ἀοοίγίηθ οὐ (γί βί, 
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8 Γαβιιβοϊ δίίοη οὗ {πΠ6 ἀθδά, (ἢ6 ἤπαὶ Ἰυάρτηρηΐ, ὅς. 
δ)ὲ6 Αοίβ 1, 6. Μεῖίί. 17, 11. Τὴθ ρσϑῆθγα! 5688 
᾿πίθη 64 15 {πογαίογα {{}18: ““τίο {ἢ6 νϑγῪ δῃὰ οἵ 
16 νογ]ά." (Κυϊη.) 

ἴῃ {1ὸὲ ἔογοροίηρ ΕΠΠΕ Ὲ ψΠΙΟἢ τγὰ8 830 
δαορίοἀ ὃγΥ αϊοκηδογ, ἱ τηπϑῖ,, ἀροηὴ {Π6 ψ ο]ο, 
δου ϊθ866. ΕῸΣ ἃ Βι1ΠἸΠΊΔΙῪ οὗἁ (ἢ6 νϑγῖουΒ ΟρΡ᾿ ΠΙΟἢ 3 
οὗ (οιηπιοηίΐαίοιβ οὐ (6 ψογαϑ {ῃϑιηβο νθ8, Ϊ τηυϑί 
ΓΟΙῸΓ βοῇ οὗἉ ΤΥ ΓΟΔΘΥΒ 848 ΙΏΔῪ 6 αἰἰ8βδι|[53ῆ6 ἀ ψ] ἢ 
(86 ρτϑϑβϑϑηΐ ἰηϊογργοίδίοη, ἰο Κυΐποοὶ. 1)γ. Ὠοάαά- 
γάρ τϑηᾷοῦβ ἀποκαταστάσις ““ {6 γαρυ] αι] οὴ οὗ 8]]} 
{πη ρ5,᾽ δηὰ {Π|ηΚ8 10 ΤΏΔΥ νογυ ΜΝ 61} θ6 Ὄχρδιηθά 
οἵ γοσυϊαίίηρ [Π6 ργϑβθηί αἀἰβογάθγβ ἴῃ {ἢ 6 νοῦ], δηὰ 
{Πα βϑοιηϊηρ ᾿η64081{168 οὗ ργον!ἀθηςα] ἀἸβρθηβδί! 8. 
Ἐτοπὶ ἀν τρῃ [Π6 56ῃ86 δββϑίρῃεά (ο (6 ψογὰβ ὃὉγ Βρ. 
Ῥβδῖοθ ἀοαβ ποῖ τηδίογ δἰ ἐν ἀ1Πἔυ, Ηδ οὔϑβογνϑϑ (ἢδέὲ 
καθιστάνειν ΟΥ καθιστάναι 5Ι]ρη 68 ἐο οοέαδίϊο απ 
δοίἶο αν ἐλίησ ἴθ α ρσοοΐ 5δίαίο: δἀῃὰ θη ἀπὸ ἰ5 
δὐάοά το 1, [δ {18 ῬτΘροϑ: 100) 1Π1Ρ168, {πὲ (ἢ 18 
οοὐ δέαίε, ἴῃ ΜὨΪΘἢ 10 18. βθ 16, Μὰ8 ργοεαθα ᾿γ 8 
μά οπο, ἔτουχ ψ ῃ]οἢ [ἢ6 σἤδηρα 18 πιδάθ ἰο ἃ σοοά 
οὔθ. 718, Π6 {π1|ηΚ5, 15 (Πὴ6 56η86 οὗ ἀποκατάστασις 
οῖθ, δηὰ ἴῃ 2 Ερῇοβ. 8, 18. γῇθγε 6 ἢδνθ [6 6χ- 
ῬΓδϑϑίοη ὦ πεῖὶὺῦ ἤδαυθη, απά ἃ πειὺ εαγίἠ ; ιυπογεῖῃ 
αιυοίἑοέξ γἱὴσἠέθοιιδη665. 

22, Μωσὴς μὲν γὰρ πρὸς τοὺς πατέρας εἶπεν. Υ αἱ 
ψ6 ταδά ἴῃ 1}18 νθῦβ6 866Π|8 ἴο ἤδνθ Π0 σοῃηῃθοίίοῃ 
νὴ (6 ρῥγασοάϊησ. Εν ψῃθίθογ ὈΥ χρόνοι ἀποκα- 
ταστάσεως ὃ6 τηοδηΐ {ἰπη65 οὗ τοίογιηδίϊοη, οὐ {Π|6 ἰῃ- 
δυρατγαίίοη οὗὨ {6 Μεβ51:4 5 Κιησάοπι,, ὅζο. Ρείογ, ᾿ἴ 
6 ἢδά δά γοίδγθηςε ἰο ἢοβϑα ψογάβ, δηά [6 ρτο- 
ΡΒ δοΐα8 ἴο θ6 τοίδιγϑά ἰο {παΐ ἀποκατάστασις, νοι] 
ανο δἀάυςδα αὐ ἀἰβδτθης ργορἤθο 68 ; 848 8. 110, 
1. Ώλδη. Φ, 44. 7, 18. 9, 44 ὃς 20.. ον Μα]. 8,4. Βιϊΐ 
ογθ {Π6Γ6 ἰ8 ἃ τοΐθσγθῃοα ἴο ψῇῆδίὶ ριθοβθαθα 1ῃ ψνοχσ, 
19 ὃς Φ0., αηὰ Ῥεοίξδσ 18 ϑδῃάδανουγιηρ ἴο βῆον {δὲ 
6581. 15 1ῃ6 Μοββίδῆ δῃπουῃοθα ὈγΥ Μοβθϑ δηὰ {8 
Ργορῃείβ. Τῇ οοπποχίοη οἵ [ῃ6 ψογαβ ἔγοπι νϑγ. 92 
1ο 96. 15 {Π15: ““ΜοΞβοβ δηπουηςσρα (ἢ6 Μεοβεϊδῇ, δπή 
81}} τὴς. Ῥτγορίιείβ οὗ ΟΌγ {1π|68, ἰο ΜΗ ἢ6 Δρρθαγϑή, 
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μάνα ρτγοάϊςιοὰ οὗ [ῃο86 {π|68 ἀναψύξεως. ΤῸ γου 
Ὀοϊοηρ, ἴπ686 ργορῇθοϊθβ, δηά {Π6 ῥγοιηΐϊβα φίνθη ἴο 
Αὐτγδῆδη (πδὶ ἰη ἢϊ8 βεθα βου] ά 4}} {{|6 πδίίοῃβ οὗ 
16 δαγί ἢ 6 Ὀ]6ϑ8βεα. Τὸ γοὺ αοὐ ἢδίῃ βθηΐ ἢ158 
ϑοη 9681, Δη οἡ γοὺ Ης ψουά σοηΐογ [δ] ον, ΤτὉ 
γα ψου]ὰ ᾿ἰὰν δϑι46 γοῦγ ργο)υάϊοοβ απα ἔογβακα γουῦ 
βἰηῆ8:ὡ Βαροηΐ (ῃογείοσγο δηὰ τγοίογῃ ; δοκηον]θαρθ 
716808 88 (ῃ6 Μοββίδι, δηὰ δάιηϊξ ἢϊ8 ἀοοίγιηθ, ἰ68ῖ γ8 
Β0Η͂ΘΓ ΟΓΒῈ σΟηΒΘη 6ησ68 οὗ γουγ οὐϑίϊπδου." Ηξεχο, 
ἰς ταυϑὲ 6 οὔβϑαγνβα, γὰρ (48 οἴἴαη) 18 ἃ ΠΊΘΣΘ ρδι οἷθ 
οἵ ἐγαπδιέϊοπ. ἢ ραββασα οἵ Πθυΐ. 18, 1ὅ. 18 δῖ 
10. 15 φυοίθιἰ Ξγοηι πιομιοῦν. (Καὶ) Τὴ Ἰεαγηρά 
Οοιηπγοηίδίοι [ἤθη δἰϊθιηρίβ ἴο βῆδν, δ ἰαγρθ, ἰῃδί 
(6 σοπηηοη ΟρΡΙηἸοη, Μ᾽ ἢ Ϊσἢ ΒΌρΡοΒαβ ἰἢδί [ἢ6 δῦον 
Ρδββᾶζε γοίδιβ ἴο (π6 29“1665σαἦι, ἀῃὦ [ἢ Μίοβ658 ἢ]πὶ- 
861 80 πηϑδηΐ 1{, 15 νοϊὰ οὗἉ ἐουπαδίοη. Ηδ δῃά 
[18 οοδα]υΐοῖβ, Βοβθηπ). δηα Αἰ), τα κα ουΐ ἃ 
ϑίσοηρ; 6856, ἡ ΏΙΟΏ Ὠοννανογ [818 βϑῃογὶ οὗ σοηνΙοίίοη, 
Ιη ργαίδθγθησο ἴο {Π6 Ἰηρδηίουϑ δηα ἰθαγηθά βρϑουΪδ- 
ἰ(ἰοηβ οὗ {π686 Οοιημηδηίδίοιβ, 1 ψοιϊὰ γοοοιηπιοηά 
(ο {Π6 βίπαἀοηςϊ ἰἢδὲ ρτοπιρί διμδηιδοῖοπ 9. ἐδα ὠπάογ- 
δέαπάϊηρ οἵ ψὨϊοἢ 6 ἢᾶνα ἤθγα δη δχϑηρ]6 ἴῃ δοῆο- 
εἰίσζοη, νῆο, ἰδουρῇ Πα δάμη 8 {πὶ ἢ6 88 πιοεί ψ 
Ὧ0 Φον δὴ (ΟὐΟιμηθηΐδίοῦ ψῆο0 88 ἱπίογργείθα {ἢ6 
ψογαϑ οἵ (ες “οδϑδὶαἠ, γεῖ [ῃδιὶ {Π6 δι ποῦ οὗ {116 
ΑΡοϑβῖ!6 ρίδοβ {18 ὑδθγοηά 8411 ροββι }}  οὗὁὨ ἀουθί. 
Αῃηά {815 τηᾶὺ (Π6 σοη τ] η}68) Ὀ6 ῥτονοα ἴγοιμη Μοβθϑ᾽ 5 
βαυιηρ ἰῃδί ἃ Ῥγορῇῃδί τηυϑί θ6 Γβιβθα ἊΡ 5. Π}}}8 Ὁ ἴῸ 
861, 1. 6. ϑυςἢ 459 ϑῃουϊα δ6 {Π6 διίῃοῦ δηά τ! ηϊ8- 

ἘΞ ΤῊΪΒ 866,8, ἤουγενεῦ, ἴῶ0 ὉπΠ41|8}}8ξΕ8ἑ! δ Δ 458 Γ[ 00, δίποα Ὧο- 
(δἷηρ; οεγίαϊη οδη δε ἀοίογηγί θα ἀη1}} (ἢς οχῖ οὗὨἍ (ἢ6 ϑορῖ. 88 Ὀθθη 
Γοϊογτηθά οἡ οὐ ἶοαὶ τ πο ρ]65, ὈῪ ἴἢ6 αἰ ρεηῖ α86 οὗ τΠπαὶ πιδρηϊῇ- 
οδδὶ ννοσκ ἴογ νη ἢ γα δγὸ ἰηήενίεα ἴο (ἢ6 πη! ἤοθῆοα οὗ ἃ πηοϑῖ 
ἈΠ ϑιγίοιι8 [ ηἰτοΥβιγ. 
1 Οὔ δε βδὴς ορ᾽ηΐοη ἴοο ἰ8 ᾿γείδίεἴη, ν»]Ὸ οΌδεγνθβ : ΝΟῺ ")6- 

Οδ 886 6βἴ ῥεῖ Ῥγορπείδιῃ ἢϊς εἴ σοπηπ. 283. ἰη (6 Πρ γα ἰρϑαπῃ «}|6ϑ811π|. 
Οὗ δηΐτ [1685 ΣΠΠπὰ πυβαυλιη ῬΓΟρῃαίαμη ρρεὶ]αῖ, εἴ μογγο Ρσο- 
ῬΒεῖδε οπιεβ Ὀτορίιτο αὐοβϑεηΐ ἃ Νίοες, αὐλιϊι; ΝΙοδος ἃ ΟΠ γΥἱδῖο, ῃοβ8- 
δυΐυδ8 Ῥγορβείδτῃ ἱπίεγργοίαγὶ ἀθ ἰοϊὰ δοσὶα ργορβδίδγυτῃ ἃ Μοβίβ 
ἰετ ροτγίδι5 ἰη ΒΕΑΡΌ] ἃ Ψυδαϊοἂ δἰ δ᾽ δυςσοεαδηί τ, εἴ τη0 οἵα ἀε 
βανεπίυ Με55ϊ, 4υἱ ργορῃείδγυγῃ Βοιηΐηιβ οϑῖ, ναί! ! πδη [Ὁ ΤΩ. 

(Ῥγ εἰοιεἰη.) 
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(δ᾽ οἷα πον σονβηδηΐ, ἃ85 88 Μίοβϑ- οἵ {Π6 οἷά, {Π6 
ἔιΐαγα δοο οὰ οὗ ψ ἢ] οἢ 18 80 ΟἰθαυΥ βἤθνῃ ἴῃ 
{Π6 ΠΏΡΓΘΒΒΙνα Ογ8 οὗ ΨΖογοηϊδῆ. δίηςθ {Πογεογθ 
1Π6 ΠΟῪ ΟΘΟΟΠΟΙΗΥ͂ 88 (0 6 65{8}}}18Π 644, 1Ἢ ψγὰ8 Π6- 
ΘΟΒΒΑΓῪ (δαὶ [Π6 ρῥτοτῃβοθὰ Ῥγορῃοῖ 8ῃοι]ά, Κα Μο- 
868, Ποηΐοε ᾿ἡπσἢ νι οὐ; δηή {(ἢϊ85 οὖγ Μοβϑϑίδῇ, 
Ψ )Ο ψ 88 δ ρ ἢ δί1 4}}γ “ἐπ ἐδθ δόδοπι 0} ἠΐδ Ἐαΐλον,᾽" 
414. Τὶ8 Ῥγορπαὶ ἤθη νγᾶ8 ΝΟ ΓῪ 51:Π}}}8γ ἰο Μοβεϑ. 
Νον ἴο {6 βᾶῖηθ ἄσργαα οὗ λοίν γαπιϊιαγὶέψ, ἢ να 
ΙΏΔΥ δ αἰϊοννεα (ἢ6 Θχρυθβϑίοη, ΠΟΘ οὗ 1ῃ6 οἴ ὺ 
Ῥτορδοῖβ δνοσ αἰίδιηθὰ. υϊηοοὶ οὔβογνοβ {παΐ ἀνασ- 
τήναι, Κα {πΠ6ὸ Ηδοῦτγ. ὩΘΥΣΤΊ, βρη ῆθβ “1 σϑιι886 οὗ 
ογάθγ ἴο σομηθ ἰογί ἢ," δηα 18 οἴἴϊθη υβ6ἀ οἵὐὁἁ ρῥγορῃβδίϑ 
Δηα ἰοδοῦοτβ, ἃ8 θυ. 18,1. 84, 10. δ:᾽΄᾽΄-. 47. 1. 

28. ἔσται δὲ, ἴος καὶ ἔσται. Α Ηδρτγαν Ρ]ΘΟΏ ΔΒ, 
566 [06 ποίϑ οἡ 942, 17. Οη πᾶσα ψυχὴ 866 (Π6 ποίθ 
ἢ Φ, 41. ᾿Εξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ, ““ 53}}4}} δ 6 
οχεγραιθά ἔτοιῃ {Π6 Ρ6ορ]6.᾽ Τῇ Ηθθτ. (οὗ θαι. 
19, 19.) 15 ὭΨΩ ΟὟΤΝ ΣΝ, ψ ἤσγα (η6 δορί. ἢ 88. ἐγα 
ἐκδικήσω ἐξ αὐτοῦ, ψ Ὠϊοἢ 15 τοηάογοα δῪ (Π6 Νυϊραίθ 
υἰΐογ οχιϑίδιη. ϑυγθηἨιιβῖυ8, οη ἰπ6 Θαυοίδί(!οηΒ 8399, 
οοη͵δοΐυγοϑ (πὶ Ρείοσ σπδηροα {ῃ6 ροϊηΐθ, δῃὰ ἴον 
ΩΣ τοδα ἼὩΞΩΏ. Βιυῖ ἜΧχδιῃρ]68 οὗ (ἢϊ8 ἔόσῃ ἢδνα 
ῃού γεῖ θδθῃ ρῥγοάιισθσά. οῖϑὺ γσδίϑσ β6 68 ἴ0 ἢδνθ 
συοίοα ἔτγοιῃ ἸΏΘΙΏΟΤΥ ; δηά (ἢ6 8686 5668 0 ὃ6 
{Π1|5: ““ΗεἬε ψῆο 588})41} τα]θοῖ {ἐπ Μεββιδῇ ψ1}} Β6 ἀ6- 
Ργνοα οὗὨ τῃ68 ὈΪΘΒβι ηρ8 γοβοσνϑα ἴθ ἢ 8 Ουβ ΠΡ Ρ ΘΓ. 
Δη4 Ὀ6 Θχοϊυαοὰ ἔγομ. (6 δἴθγηδὶ [6]1οἱγ ἀδϑιπρα 
ἴον (θη. ᾿Εξολοθρεύειν 18 ΠΟ ΜΏΘΓΘ πιο ψΠ ἢ 1η {Π6 
“«ἐἐὶς πιτίϊοτθ, θυ οἴἴθη οσσιιγβ ἴῃ (Π6 δερῖ. (48 ἴῃ 
αδεη. 17, 14. Ἐχοά. 12, 1. [,δν. 17, 4. Ναῃ. 9, 18. 
ϑαρ. 12, 8. 1 Μδοο. 2, 40. οβερῇ. Δηί. 8, 11,1.1], 
6,6. ῬΠΠΟ1, 78, 9.) δηὰ 15 ἰπογοίογα ἴο 6 γσεοΚοηρά 
δῃοηρ ἰ6 θοῦ οὗ {πΠ6 ψογὰβ δρρσγοργίδίβ ἴο {{16 
ΑἸεχαπάγίδη ἀϊαϊθοῖ : οὐ ὙΠΟ 866 δίαγζΖ, Ρ. 166. 
(Κυϊποε!.) ᾿ 

24. καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται. 1 15 ῬΓΟΡΟΙ ἴο οὈ- 
861 γ)6 (ἢ6 56η56 οὗ καὶ δὲ (μέ αἰ80), 88 1ῃ Ψοἢ. 6, 5ὅ1., 
ΤΩΔΏΥ ΘΧΔΙΊΡΙ68 οὗὨ ψ]Οἢ ἃγα ργοάυοοα ὈγῪ Κυρῖα οἢ 
(18 ραβϑβϑᾶρθ, δηαὰ Εδρῇῆθὶ ἤθγο δηά οἡ [μΚ 10, 8. 
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Κιυϊηοοὶ {πη Κ8 πάντες 15 ηοΐ ἴ0 ὃ6 ἴοο τηιιςἢ ργοββοί, 
Ὀυΐ ἀφηοίαϑβ “6 γΘ ἃγα πισΗΨ ῬΓΟΡΠΘΟΙ68 ἴῃ δογρίαυγα 
σοησοτγηϊηρ (ἢ 686 {1π|65. [ἢ]15, ΠΟ ΟΝΘΓ, 15 ΡΔΓΙΡ, 
ἄονῃ {Π6 86η86; ἔογ {πουρὶ 1 6 δα 6α ταὶ ἐξ 
ἄοο8 ηοΐ Αἰ ννγ8 πΊθ8η βΓΙΟ]ν αἰέ, γοῦ 1[{ τηυϑὲ βΌγοὶ Υ 
ἀδηοία ἐμ α πιαηηο)" αἰΐ, ποαγὶψ αἰέ, α συϑνῳ σοηδιάοτν- 
αὐἰο ρογέϊοπ. Σαμούηλ. δὲ 2 ϑἅπι. 7. 16. Νον 
ϑαηλ6}] ψγὰ8 ἢγϑι 1ῃ (Π|6 86 1168 οὗ «ζδιν 88} Ρτγορ]ιοίϑ. 
δο Ηἰἴοτοβ. Ομαρίσα, ἢ. 77, 1. ΜΙάγδβοῦ δοιθπιαοὶ 
924., (οἰϊοὶ Ὀγ δ'ῆιεί8.), ΑΙἷς οἱ δαιὶ} : Βδάυς τῃιῃιὶ 
αι 6] 6 πη, τηδρίβίγιι πη οπληΐιπ ῬΓΟΡἢΘΙΆΓΌΙΩ.---δι 
δχί 18 Οὔηΐ ἢ Ργορἠῃδίδσυπη. 1616] πΔ {ἰπλμ]ξ, 
αυδηΐο τηΔρὶθ ΟδΙΘΓΙ ΟἸΠΠ68. 1ἢδ6 σοηϑίγυοσίίοη οὗ 
[6 β8θηίθῃςβ 18 (Π8.: καὶ ὅσοι τῶν καθεξῆς ἐλάλησαν. Ἐ 
Λαλεῖν, 10 ἸηΔΥ Ὀ6 οὐϑεγνοά, 18 υϑϑα νοΎῪ ἔγθαιθηι 
οὐ {86 ογαοίεα οἵ [6 Ῥτγορἢθί8. ὅ6ε Αοῖβ 26, 92ῷ, 
ΗδερΡ.!1, 1. 4 Ροι. 1, 1: “ 

25. ὑμεῖς ἐστε υἱοὶ τῶν προφητῶν, “Υ6 ἅΓ6 (6 οἢ}}- 
ἄτγϑη οὗ (ῃ6 Ῥγορῃείβ." Νον Ῥγορῆσίβ δηά ἰθδοῆθγϑ 
Μ6ΓΘ, ΡΥ {{|6 9678, δι }]6α ζαέλογ 5, δὰ {πεῖς ἀϊβοὶρ] 68 
80η5. ὅὃ66 {π6 ποΐθ οἡ Μεδίί. 12, 927. ἼἼπ6 8686 
{Πεογϑίογα ἰηζθπά θα 18 {Π|8: ““ ΤΊ,Βα. Ῥγορῃθίβ ἴδυρῆς 
γοι :᾿ δηὰ βίηοθ τῃθητοη δα }ι8ῖ ὈΘοη τηδάς οὗ 
1Π6 {{π|68 οὗ (6 Μαββίδῃ, {Π 6 ρᾶββᾶρθ πιδὺ 6 {Π5 
τοπάδγοα. “Τὸ γοὺ τῇδυ δῃῃοιποοθα (ἢ 6856 {{Π168. 
Ηξφᾶγ γβϑ, μεγθίογθ, δῃὰ ϑἰσίνα δῇϊεοσγ {ῃ6 ργοπιβοά 
8] Π1ογ. ϑόοπιθ (οιηπιρηΐδῖοιϑ 1Ἰπἰογριδῖ : “ Τὸ γοιι 
(6 Ρτορἤθοιθβ ρογίδίη." 

25. καὶ τῆς διαθήκης, ““ Δηἀ [0 γοι!, {Π|6 ροβίογ ἐγ οὗ 
ΑΡγδμδιη, [Π6 ῥγοηηῖ88 (1. 6. {Π6 ῥγοιβθα [6}|ς 1} 
Ρογίδι 8. Ηδιε, ἴοο, {Π6γα 18 ἃ βογΐ οὗ ΗθὈγαί8πὶ : 
βΒίη66 ἴῃ (ἢ6 Ηδῦτον ἰδησιᾶσο Δ (505) 18 οἴζβη Ἰοἰηδε 
ἴο Π8Π168 οὗ ἐῤίηρ5, ἴο ἀδῃποίθ Δ ΠΥ ΟἿ6 ἴο ΨῇοπΊ {{|Ὸ 

ἘΞ Οαβδυθοη σοη͵δείιγει, παῖ (Ππ6 γεδήϊηρ 8ῃοιϊὰ Ὀ6, καὶ ὅσοι 
τῶν καθεξῆς; Ὀμσΐ 1 (Κ {αὶ ἰῃδγὸ 156. 0 περὶ οὐ (8 οδῆρο οὗ 
ογάεν ἴῃ {6 νογά8.1. ΤΏΘΥ ργοάυοα ἴΠ6 ϑᾶπι8 βεῆβθ, 8ἃ8 ἴεν ΠΟΥ 
βίδηκ ἰη Π6 ργηθα σΟ0}}68 : ὅσοι νν1}}} δάνῖῖ οὗ ἃ βιϑηϊίίνα ο88., απὰ 
«(δὶ οΆ86 ἰδ Οἴϊδη μ͵αοεα Ὀεΐογο ἴἴ ἴῃ {πὸ γον. οἵ [ἢ6 ννογὰβ; 85 ἴῃ 
Ατἰβίορῃ. Ρίαϊ. Ασι 4. 80. δ. ν. 1052. ννε τοδὰ, ᾿Εν τῷ προσώπῳ τῶν 
ῥωτίδων ὅσας ἔχει. Απᾶ ἴῃ Ευτγὶν. Μεὰ 8, 476. ὡς ἴσασιν, Ἔλλή- 
νων ὅσοι Ταυτὸν συνεισέβησαν Αργῶον σκαφὰς. ον 
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ἐπιηρ 'ῃ ΔΠΥ νΥ ὈδἸοηβρ8." δ66 {π6 ηοΐθ οἡ Μαίί. 
8, 1. 20}). 17, 12. ΒΥ διαθήκη 18. 6ΥῸ τηρδηΐ [ἢ6 
εν: |Κκὸ τὴ6 ΗΘ. ΣΟΥ ἴῇ ἀδη. 9, 9 ἂς 1]. 

5. 25, 14. 89, Φ9. 1 Μδᾶςο. 2, δ4. ῷ Μδος. 8, 18. 
ΙΓ. 44, 18. (Δ]. 8, 15. Ερἢ 68. ὦ, 1ὦ, δα {π6 μοῖρ 
οη [Κὸ 22, 20. Μαϑιὶ. Φ6, 28. Μαικδηά ([688 ρτο- 
Ρεηυ, 1 {πη Κ) οχρίδίηβ {Π6 ρᾶββαρα {ἢ : ““ Υ8 δΓ6 

{116 5δοη8 οὗ {Π6 ρμγορλφεῖοα δηὰ οἵ [Π6 σονοπαηΐ; 1.6. 
γ: ΔΓΘ Π6Ι8 (48 δῖ. Ῥδὺΐ δύριιθϑ, Ἰζοπι 8, 17.): γ6 
ἃν6 ἃ γίρὴΐξ ἴο 811] τ 6 δαἀνδηίαροβ οἵ {Π|6 ριορ ἢ ΘΟ6168 

δηΐ οἵ (ἢ σονοηδηῖ.᾽ ἌΝ 
25. λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ, ἄς. Οἱ {{||18 ΡΓΟΠΊΙΪΒΘ, 

οἴϊοη ρσίνθη 9 ΑὈτγαῆδπι), ἃ85 ἴῃ (ὑθη. 29, 1δ. (ν ἢ ϊοῖ 
ϑϑᾶρα Ῥείθι' αυοΐθ8 ἔτοπη Τ]ΘΠΊΟΙΥ.) σοπΊραᾶγα ἴΠ6 
οῦταν δηά {ἢ6 δερί. δὸ (θη. 12, 8. ᾿Ενευλογηθή- 

σονται ἐν σοι πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. Νον Ρδίεοῦ (858 
Ῥαὺ] ἴο 64]. 8, 10.) 89 ἤδγα δρρ! θα [Π6 Ψψογάβ οὗ 
ἄδη. 922, 18. ίο (ἢ 6 Μοβϑίαῃ, {86 ἀρβοοηάήδηϊς οὗ 
ΑὈτγαΐαπι. ((οιηρᾶγα νοὶ. 26.) Γα βθηβ6 οὗ (6 
Ρᾶ58Δ 6 ΠΠΔΥ ὃδ [ἢτ|8 ἜΧρτγοββοί : “" ΒΥ {6 Μαεβϑίδῇ 
δηὰ 8 ἀοοσίγίηο ΜΠ] αὐΐ παέΐοης Ὀ6 ὈΪε588ο4. Ηον 
τ ἢ τηοτγο, Ἃτἢ6η, ν1}} 6 Ὁ]688 γοιι ἢ 18 σομη ἐγ ψηιθῊ, 
1 γου δοκηον]θάρε πἴπη 845 (ἢ6 Μοβϑβίδι, δηὰ δαάιηϊί 
ἢ15 ἀοοίσ! 6." ΒΥ τὰ ἔθνη, ᾿Ἰίονανογ, Ῥαϑίογ ἐΐθπ αἢ- 
ἀουδίοαϊγ τηθδηΐ 41} (ὐΘη 6168 Ψ ΠῸ βῃοι ἃ ρᾷ85 ΟΥ̓ΘΓ 
ἴο Φυάαϊβϑηι. (ὅ66 {Π6 ποΐβ οἡ 2, 859.) Ἧ διέθετο 15 
ἔον ἦν διέθετο (45 ἴῃ 1, 1.) ἀηά τῷ σπέρματι ἐνευλογη- 
θήσονται ἴον ἐν τῷ σπέρματι εὐλογηθήσονται. ὅ66 Ο]458. 
ΡΏΙ]. ὅδον, 462. Αἱ πατριαὶ, ἐνὶ δον, παΐϊοηδ. δ68 
Κυρκ οὐ [μκὸ 2, 4. δὸ Τοῦ. 1, 9. ἔλαβον Ανναν 
γυναϊκὰ ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατρῖας ἡμῶν. ὅς ὅ, 15. 
Πατριὰ, {Κα (Π6 σογγεϑβϑροπάϊησ Ἠδθῦγον ἔσσῃ ΓΒ 

τ ΟΥ̓ (5 Ῥνεϊίείη δάάιοοβ ἴμ6 [ΟἸ]Πονΐηρ, ΒαὈϊ ἶοα] ἐχαπιμς9, 
Βανὰ Καιηδα, ἱ, ὦ, 8. ΕἸΠῚ ἐπ ογῖβ, '. 6. οοηξορήδγαίϊ, εχ γαηοΐβ ορρο- 
«αΣκΆ͵ἴιϊ. ὅ. 16,1. Μοξζία, ἢ. 71, ὦ. ϑϑδῃποάσίῃη, ἢ. 72, ἃ. Μοολι α, ἴῃ 
Ἐχ. 90, 10. 8ηα 43, 12. ϑεγνυϑ εἴ δηοῖ α. ΕἾ ἔσβθγῖ8, δὴ 86 γν 5 
ἑῃρεϊγουπιοίδυβ ἡ Βογδοδοίϊι, ἢ, 16, Φ. αὶ ογαῦδῖ : --- δῖνα 811 ΗΠ ἰ8 
[τοάογίβ, δοἶἷνα ἤθη δἱῖ ἢ]1.9 ἔσθάογίϑ. ϑοῦ. ἤοη αἰτουμηοΐθυ9. Αἰ, 
ἢ. 25,4. ι. 76ηηδὶ αἱοϊϊ : δἰουιϊ νοβ εϑι15 ΗΠ} ἔσβαθγίϑ, ἴα εἴ Ἰεραιὶ 
χϑδίτὶ δίηῖϊ ἢΠΠῚ ἔσθ 6 8. 
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1π Ατῃ. 8, 1. 2ὁ6Γ, 8, 14. Μιοῇ. 2, 8, δηὰ Νεοὶ. 8, ὅ 
ἄἀοῃοίς8 ἃ παξϊοη οἵ ροορίο. (Κυϊη.) 

26, ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεὸς, ἀναστήσας --- εὐλογοῦντα 
ὑμᾶς. ᾿Αναστῆναι 18 (18 88 ορβεγνδα 1η {ἢ6 ποΐθ οὔ 
νοῦ. 22.) οἴδη υϑεα οὗ (Πς δΔρρεάγδηςθ οὗ βχορδεῖς 
δη ἰΘδοἤθιβ.Ό. ΤῊΘ 86η86 8668 ἴο δ6 {Π18: “ αοὐ 
δῖ βοῆς ἔογίῃ ἢϊ8 δοὴ 88 ἴθδοθοσ δπὰ Μαεββίδῃ." 
Ὑμῖν, 88 Ὀεΐηρ᾽ ἃ Π)δίνα οὗ ρτγοῆϊ, βρη ῆθ8 ““ [ὉΓ γοὺγ 
μεηοῆϊ," Βγ πρώτον 18 τηρδηΐ 6ερεοϊαίίψ ; 85 ἴῃ Μαῖίί. 
θ, 86. οβορὶι. Αηΐ. 10, 10, ὅ. δῃὰ ἴῃ οἴ ῦ ραβϑᾶρδβ. 
Ἰησοῦν 15. οἰηϊτ6α 1 τ ΠΥ Θχοοίοης Μ55. δηὰ 15 σθ - 
Ἰδοίεα Ὀγ Μ|], Βεηρεὶ, δηὰ Οτιθβῦαοῃ. Ἐὐλογεῖν 
ἀδηοίαθ8 ““ ἴο σΟΠΐῈΣ Ὀ᾽ Θβϑιηρθ Ὁροη, ΓΟΠΘΓ ΔΠΥ ΟἿΘ 
ὮΔΡΡΥ ; 8ἃ8 ἰη Μαῖίί. 95, 84. δεθ δυϊςοιβ Τ|68.1, 
1440. 

426. ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τών πονηριῶν ὑμῶν. 
Οὐὖτ Ψογβίοη γθηαθγ8 “Κ [ῃ {ὐΓΠΙῺρ᾽ ΟΝΘΓῪ ΟΠ6 οὗ γοῦ 
ΔΝΑΥ, ὅς. 718 τηοάθ οἵ ἰγδηβϑίδι προ {Π6 τοις 15 
Βιρρογίθα ὈΥ [Π6 Δυϊῃοτγιν οὗ (ἢ6 [14]. δηὰ Ρ᾿βοδίοσ. 
ΟἸΠοσβ, μούγανοσ, ἃ8 Εγδϑίηιβ, ΒοΖα, ατοί 8, δηὰ 
Τιηάδὶ, γτοηάθῦ: “" δὸ {πδ΄ ΘνθσῪ ομ βῃου]ὰ ἰυγη, 
ἄς." 6 9 θυ, ἤδαγοθ, δηὰ οἴδιϑῖβ: “ ΠΓ ΘνΘΓῪ ΟΠ6 
858Π4}} (υγη. ἩΗδιηπιοηά, Μογυ8, Ηοἰηγιο ἢ, ὅτο. [8 Κ6 
ἀποστρέφειν ΘΠΕΓΕΙΥ οὗἩὨ (τίδῇ τϑίογηηρ δηὰ Ὀ] βϑίην 
(6 δεν βἢ ρβθορῖίο; 88 'Ίη ἔοι. 11, Φ6. Φ Τίη). 4, 4. 
Βυὲὶ {18 1168 ορεη ἰο {6 οδ]οοίϊίοη οἵ Οτοῦϊο, 88 
βίαια ἴῃ ἢϊ5 σοπΐδγθησθ νὴ Ἐ Πα σε (τοίδσγρα ἰο 
Όγ Ποάατιάρθ); παπλοῖγ, {πανὶ ΟΠ γιϑὲ ἀϊά ποέ, ἐπ 
“αοί, ἴὰτῃ Ἔν τὺ οἠδ οἵ ἤδη ἔγομι {Π6ῖγ Ἰηἰ4υ 168, 
1πουρἢ 10 πιυϑὲ 6 4] οννεὰ (ῃδὲ ἢ6 ἴοοῖκ βιιοἢ 8:6 ρ8 
88 ΘΓΘ ΝΘΓΥ͂ ῬΓΟΡΟΓ ἴον ἰἢδξ ργροβθ. Ἰοάατάρο, 
«πογείογθ, δάορίβ [ἢ6 νϑυβίοη, “" Εἔνθσυ οὔθ οἵ γοὰ 
τυγηϊηρ᾽ τοι γΟῸΓ ἰη]4υ 1165," ψ ΠΙσΟἢ Πα {Π1}Κ8 [Δγ- 
{Π6Γ ρτοίδγαὈ] 6, “' 88 ἰἢ6. Αροβίϊα Κπὸν ἰῃδί {Π6 76 »)5 
νου ]Ο, 1η [Δοΐ, τα)]θοῖ (η6 (ἀσοβρεϊ, δηά δγίηρ ἀδβίγυς: 
Ὁ ΟΠ Οἡ {ποιβοῖναβ 88 ἃ πδίίοη, Ὁ. (ἢδ0 πηθδη8." [1 
ΙΏΔΥ, 1 δἴη δ'ᾶγθ, Ὀ6 8814 (δὶ {Π6 δοίίοη οὐΪῃ 
ΤΟΔΟΐ 68 80 ΤΣ 48 (τ βι 5 εὐἰδλος αηα Ὀο68ὲ 6χογέϊοῃ ἴο 
εἴροις 1{ οχίθηδβ; γϑΐ {Π18 18 ὩὨοΐ αι{6 βαιἰδίδοίοτΥ. 
80 (παῖ, ἀροη {Π6 ψῃοΪα, 1 πὶ ᾿ηςΠΠΠ6α ἰο ἀοςοαβ [ὁ 
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1ῃ6 Ιηἰογρτγείδίίοη οἵ ΒοΖα, Ρίβοδίοσ, Βρ. Ῥβᾶγοθ, 
Θοάάγιάρσεο, Βοβθηπλ οσ,. δηά Κυϊποεῖ : “Κ Οἡ δδοῦ 
οη6 ἰυγηϊηρ Πἰ 1861} τοῖα ἢ15 101 40}{168 :ἢ ΔΠη4 {ἢ}18 

(485 Κυϊηοοὶ οὔβεγνοϑ) 185 τηοϑί βυϊδῦ]α ἰο εοίοι Β 
ἩΟΓΩΒ αἱ νϑγ. 10. μετανοήσατε καὶ ἐπιστρέψατε. ΕἸ- 
ἨΔ}γΥ. {Π18. ἱπίογργθίδιοη ψγὰ5 Ῥγοῦδθν δαορίοά ὮὈγ 
1Π6 δηοϊθης ατγθακ Βδι 6 8; βίης 10 [5 Ὀγουρῇέ ἔοτγ- 
ψαγὰ Ὀγ (Ποιμηθηϊυβ: εἰ ἄρα καὶ αὐτοὶ ἔλοισθε ἐπι- 
στρέψαι ἀπὸ τών κακών ὑμών. 

ΓΗΑΡ. ΙΝ, 

1. ἐπέστησαν αὐτοῖς. ΓὮ5 ἰ5 ἃ ἔοτηια οἴη υξοΐ 
οὔ [ῃο086 ννῆο σοηθ ΠρΡῸΠ ΔΠΥ οἤα βιαήθηϊν δηα ὑη- 
Θδχρθοίθαϊυ. ὅ66 {Π6 ποίβ οἡ [Κ6 20, 1. διά Κιϑθβ 
δῃα Γοαβηθγ οἡ (ἢ]|5 ρᾶβϑ8αρθ. “ΒΥ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ 
15 ῃοΐ πγχοδηΐ (45 δοίη] Δηα Ηδπηπηοηά ἢᾶνα ἱποιιρ 0) 
1Π6 σοπηηδηἋογ οὗ {6 οἰΐ846] Αηϊοηΐα, θυΐ 6 Ρῥγα- 
ἴβοι οὗ ἰ(ἤοϑβα Ῥιγ1θϑίβ ἀπ [μον] 68 ψ]ιο Καρί συδτῇ [ἢ 
τῆς Τορ 6. ὅ66 [ἢ ῃοία οη Μαίί. 426, 47. ἴ,ακα 20, 
4, Του] ηρ, Οὔ58. Τ. 8, 286. δηὰ ϑεβ)θυβηθγ᾿Β 1,6χ. 
{ ψα8 {6 ἀμίγ οὗἨ [Π18 οΟΠσΟΓ ἴο [ΔΚ6 σϑγὰ {Πδὶ ἰῇθ στὸ 
Βῃου ]α 6 πο ἰυπηυ} ἰη (ῃ6 Τορ]6. ὕπέάογ (ἢ 6 ργο- 
ἰοχὶ {πῃ {6 ΑΡοβίῖοβ δὰ Ὄδχοιθα αἰ βευγρδησο8 
{ἢεγο, δηά δορά ψιῇοις ἴῃ6 Κηον]οᾶρα οὐ σοηβϑης 
οὔ {πΠ6 δῪαημδάσγι), ἰο ψ οι Ὀεϊοηραα (ἢ6 ρῥτίν!ορα 
οὗ ρτδῃζἰρ ῬΘΙΙΏ5810η8 (0 ἰθϑοὶ, (866 Π οι. 17, 18. 
ὃς 19,7. ΒΖ. 44, 156 ὃ 4. Αοἰβ 4, 2. Μείί. 21, 928.,} 
186 Ῥειββϑίβ (ν δγὸ (014) δρργεῃθηάβθα [Π6η}, δηά 
σοι ἰ64 πο ἰο οπβίοαγν. (Κυϊη.) Τηα δεάάα- 
6668 ΕΓ τηθηςοηθα 8566 ἴ0 ἴᾶνα Ὀδθη ργίναίο ρεῖ- 
'80ῆὴ8. ΟἿδ ΠΔΥ οὔϑογνο, Ὁ. {πΠ6 ψᾶγ, ἰῃδὲ τοί (ἢ 6 
Αςἰ8 οὔ (ῃΠ6 Αροβι168 1 ἄρρϑᾶγβ (86 δὟαάάιισθθϑ ΨΘΓΘ 
τοτο ἰηϊοϊογαηὶ (ἤδη (ἢ 6 [ἢ 8Γ5668, Δηα δυϊησοά ἰο- 
ψαγὰβ (86 “4οφέίος ἃ γεῖ ἸΏΟΓΘ Ρογβθσι ηρ Βρ τ ; 
ὙΠ ΠΙΟἢ ρΘου Αγ ὈΠΓΘΓΏΘΒ8 ΤΠΔΥ Ὀδ6 Δ8ουτ θα ἰο {ῃ6 
ἀοοίτίης οὗ 106 τγοϑυγγθοίοη, πὶ δπιηἀαϊηθηίαὶ ΟἿ 6 
οἵ ΟΠ τ β δ η} γ, 80 ἤγπν (8ηα [δία }}Υ ἴον {πεῖν ἀορ- 
1188) 68{8}0}1516 ἃ θγ (6 τοβιγγθοίοῃ οὗ Ψψεβὺ8. Οῃ 
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(Π6 οἱποῦ ἢαπά, {π6 Ρ]ια 5668 ψογα δοίίοσ αῇδοίοά 
ἴο ([η6 Αροβι]68. 866 ὅ, 84, 28, 6 5644. 

4. διαπονούμενοι διὰ τὸ ὃ. α. τι λ. ΤΠ ψογά διαπο- 
νεῖσθαι 5'ρὈ 68 ρτοροΓὶΥ ἴο Ὀ6 τυφαγὶθα οἱ, (8 ἰο ὃς 
ΘΧΟΘΘα Πρ νοχοϑά, ἰδκα τὰοῇ ἴο Ποαγί, ὑθδγ στ 
ἱπηραίίεηςθ, ὅς. ΤΠΪ8 βισηιοδίίοῃ, πόαν οσ, 18 ποῖ 
ἐοιιηὰ ἴῃ τἢ6 ΟἸδββί δὶ τυογβ, θυ 18 ρυγοὶν Η6]16- 
ηϊδίϊὶς, δηὰ οσσυτβ ἴῃ αδη. 6, 6. Ἐςοϊ. 10, 9. (ϑερι.) 
7 δῆδνψογβ ἴο {Π6 ΗδφΡ. 9. Ὑγοίβίειη 1} 8ἰγαῖ68 
{Π18 86η86 οὗ 6 νογὰ ἔγοτῃη ΡΙ]υῦ. Γγουγρ. Ρ. 47 Ὁ. 
τὰ δὲ σώματα τῶν παρθένων δρόμοις καὶ πάλαις ---- διεπό- 
νησεν. Νειβίο. ψυΐρ. ἀἄοίοπέοα. (οἱ. ἢ. αοἴογο }67- 
ομδϑδὶ Ε, ἱμαϊ παπέο5. Ἠαβγοῆ. διαπονηθεὶς, λυπηθεὶς. 
ΟΥΠΟΓ οχϑπρ 65 δγα δάἀάἀιισοα ὃν Υ βββοϊηρ οἡ Ὠ]1ο- 
ἄοτ. δίς. ᾧῷ, 7. ᾽ν τῷ ᾿Ιησοῦ τὴ Ὀ6 Θχρίδιπθά, “" ὉῪ 
{π6 Ἔχϑιρ θα οὗ .68118 ;" 848 ἴῃ 1 (ον. 4, ὅ. ἵνα μάθετε 
ἐν ἐμοὶ. 

8, 4. ἔθεντο εἰς τήρησιν. Οη {Π6 νατίοιι8 86η865 οὗ 
τήρησις, 5806 ΕἸΒΟΠ ΘΓ οἡ γοτβί ἀ6 Ηθῦ., Ὠιπάογῇ ἰπ 
]ος.. 8πα δοἢ θυβηογ᾿β [οχίσοη. Αἰηοηρ 118 ΟἴδΟΓ 
β'σὨΠΠοδ ΟΠ 8 15 [ἢ6 ργθβεπί οὔθ, φυλακὴ Λοίά, ρνγ]- 
40η : δῃᾷ ἴῃ {Ππἰ8 11 ὁσσι 8 ἴῃ ΤὭμπογά. 7, 80. κατεβί- 
βασαν εἰς τὰς λιθοτομίας ἀσφαλεστάτην εἶναι νομίσαντες 
τὴν τήρησιν" ΜἬΘΓΘ {16 ὅοΠο]. ἜΧρ αἱ ἢ8 φυλακήν. 

8. Ἑσπέρα, αὐεγποοη : ἴον ἴδ δὰ δπίεγο (Π6 
Τοειρ 6 δ ουγ ἴἤγθο ο᾽οἶοοκ ἴῃ {Π6 δίϊὟεσσηοοῃη. Νοῦν 
ἑσπέρα, κα ([η6 ΗφΡὈ. ΔΚ 15 υβ6α οὗ αἰ της αἴδγηοοῃ 
ΠΟΌΓΒ; δῃηά (ἤσγε ΨΟΓΘ δπιοηρ {πΠ6 ΗοΌτονν8 ἔϊυο 
ἑσέπραι" 6 ἤτδί σοπηπηθποίηρ αἱ ουὖὖ ἴἤγαα ο᾽οἷοοᾷκ ; 
16 Βοοοηῃᾶ δἵ ΟἿΓ 5δἷἰχ ο᾽σἰοςκ. 8.6.6 (ῃ6 ποίθ οἡ Μεῖίϊ. 
8, 15. (Κυϊη.) Πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον 
ἐπίστευσαν, ὅς. ᾿Επίστευσαν τιυϑὶ 6 ἴαἰζοη ἴῃ 8 Ρ].- 
Ρδγίδβοι βθη86. - Μδηγ Οοπιπιοηίϊδίογβ, 88 πηοϑὶ οὗ [6 
δηςίοη8, 8Δη6, οἔὁἉ [6 τηοάοτηβ, Γἰρῃιίοοί δα Βοϑηβοη, 
{Π1η1κ [Πδ4ὲ {18 υ ΘΓ νν88 ἐΒρ άπ μα οὗ {ἴα τῆγθα 
“Πουϑδηάα σοηνογίοα οἡ ἃ ἔογΠη6Γ ἀδγ ; δηὰ Γἰρ!είοοι 
ΔΙρα68 [ἢαΐ Ρτγορτίθίγ οἵ βρθϑοἢ ψουὰ γϑαυϊγα {ἢ} 18 
86η86. Βυΐ ΟἿΓ Δ {Π0Γ 18 βοιηθιπ685 {Π||6 διίθηϊνα 
ἰο {Π15, δἀπὰ ἔδγα τἢ6 8θηζθηῃσο 18 ἃ βοιηθν δί ἰδοςσυ- 
ταῖθ οὔθ. 0 τη6 1 ἈρΡΘδΓ5. Οἶθᾶγ, ἃ5 10 [85 ἀοῃδ ἰο 
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(ἰδπιεγαγί, Ριδοαίον, Ὀυδάγί ρα, Ἐ σβθηπη [6 γ, ἀπά 
υϊηοοϊὶ, {πα 1Π}Ὶ54 πα ῦϑι ἐφεοίμαοα τ6 τῆ γθα ἰδοιι- 
Βαηᾷ. ΒῸΓ, ΠΟ ηΡ ΟΥΠΘΙ ΓΘΆΒΟΠ5, ἰζ 18 ποῦ ῬΙΟΡ Δ Ὁ] ὁ 
{Πδὲ {πΠ8 ρογοο ψουἹὰ πο] πίογα ἤδη ἥνε ἰῃΠουβαπὰ 
ΙΏΘη ; 8η4 γοῖ τηδην οὔ (Π6 ργδοδαϊηρ ἔγοα (πΠοιυδαπᾶ 
ψΟΌΪ Ὅ6 ρῥτγοϑαπί; ἢοΐ τὺ τ δηῖ 0 [Πο56 ἀπαἑέογὰ 
ψ0|0 πιρὶ ποῖ γοῖ 06 δεέοε ἐγ. Βοβι 68, 88 Ποά- 
ἀνίαρα δηὰ οἴποῦβ οὔβογνθ, (Π6 Αροβίία ἀοθϑ πῦϊ ἠθγὸ 
88 (438 θοίονθ) προσετέθησαν. ᾿Εγενήθη 18 ἴοτ γασέειι5 69, 
νᾶϑ 46, Αἱ ἀνδρών γα τηιϑὲ βυθϑυα τῶν πισέευ- 
σἄντων, ἰἈ ΚΘ ἔγοί) (ἢ6 σοπίοχέ, ΠΑΠΊΟΪΥ, ἔγοπὶ {Π6 
ΡΓοοράϊησ ἐπίστευσαν. ᾿Ανδρών ΤΔΥ ᾿ἰανα {Π6 βθηδό 
δ νον οἵ υὲγογμηὶ, ΟΥ λοπιΐμμηι. 
᾿ ὅ, 6. συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας, ὅτε. 1. 6. {Π8 
ἐποιηδδγὰ οὗτηθ ϑαημοάσιη. ϑδὸὺ 9οἢ. 3,1. 1 Νίαςς. 1, 
44, ἃ ὦὁ0. Βγ «Ζοβδρίυ Δηΐ. 920, 1, 2. [Π6 Ὺ ἀγα 1168 
ἄρχοντες ᾿ἱερουσολυμιτῶν, δπα ϑοιηαίϊηθ5 δἰγηρίν, 88 
Π6ΓΘ, πῆ τη ΓΚ 28, 16. ἄρχοντες. [1 15 ἐδ θέοσο 
ἃ σθποσαὶ ΘΧΡΓ βϑίοῦ, {150}8}}ν ἀοἤηθδα πιοΓγὸ ἜΧΔΟΙΥ ὈΥ͂ 
δοπια δα ἀδὰ ψογάφ. ΒΥ αὐτῶν 18 πιοαηΐ ᾽Ἰουδαίων. 
Εοτ Ῥγοποίηθ οἴη θοϊοηρ ἴο ἃ που ποῖ ΘΧΡΓΘΙΒΙΥ͂ 
τηδηϊοηδά, θὰ ἰο Ὀ6 ἔακεη σὺς οὗ ἰῆα σοηίοχί, οὐ 
Κπόνη ΠῸΠπιὶ (ἢ ϑουδ]οςς ἰΓοαίοἃ οὐ δε ΟΪ4888. 
ΡΗ. ὅδον, 168 βΒ644. δπὰ ἔπθ ποθ οἡ 2οῇ. 8, 44. 
9, 28. 17, ὅ. ᾿ 

. δ, εἰς Ἱερουσαλχὴμ 15. μι. ἴογ ἐν ᾿ἱέερουσαλὴμ ({Π|656 
ρτγθροβιτίοηθ θοῆς ΟΥΘΠ ἰπιογοαπρθα); ἀηά τἢ6 
ο θ τηὶρς ρογᾶρ8 ὕο ἀϊδροηδεα ΜΠ ἢ, ἀ1ἃ ννὰ ποῖ 
Πηά ἴῃ οἴποὺ ρβᾶγίβ οὐ (18 θΟΟΚ βοὴ ρἤγαβὸβ ψ ῃ οἢ 
ψψου ἢ δϑθηι ΒῸΡΟΓΗ ΟΣ; 8ἃ5 ἴῃ 8, 88. Ιηδἀερά Βόζα, 
Τρμείοοι, Ηδυπᾶη, δηὰ Μίο 8615, βυόραςοῖ (Παΐ 
ΔΊΔΩ ΤΠ ΘΙΏΌ 6:85 οὗ ἰ(ῃς δεαηποαάγι πη 616 δ {Π61Ὁ σοίη- 
ἐγγ- 86 αῖϑ [ὉΓ {Π6 βυτηπΊοῦ; δηά (ἢ 8. ἐΠ ΟΥ̓ ἀξσσυὴξ 
ον τ|16 αἰδιιβ6 ἰῇ αιδϑιίοη. (ΚαϊΒ.) - Βυὲ 118 βοόπηθ 
νὴ Ὠγροιοῦῖοαὶ, ἀπὰ ργθοδ ΟῚ 8. Ὁ 
- 6. καὶ Ανναν τὸν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν. Αἱ Καϊάφαν 
Ψψ τῇῦϑέ ϑυῦθδσά ἀρχιεῤέα; ἔθ ΟΔΙΆΡἢα8 88 {ΠῸπ 
ἀἰϊδοδαύρίηρ, [6 ροηεῇς!α! οὔϊοθ, ὅδ6α Ψοβερῆ. Ατπ. 
18, 2, 2. 18,4, 8. δο!!. 11, 49. 18, 18. δηὰ Κτϑθβ ἑή. 
Ι66. Ηεπὲδ [ἰ Πᾶ8 θ6θὴ ἀσθαίοα Ὀγ (οπιηδηίδίογθ 
ΜΟΙ. ΙΥ. Κ 

’ 
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δον Ηδηδ8 οουἱά 6 οΔ]]6ἃ ἀρχιερεύς. Ῥεΐαν!ι8, ἢ 
ἀοοίγ. ἰθρ. 10, ὅ8., δηά τηοβί οἴδόι5 ((Ὁ] ον ηρ (ἢ 6 
ΟΡΙπίοη οὗ Αυρυδί1η) τηδϊπίδιη πὶ ἰἤθτα σογα ΤΠ 6 ἢ 
ἔιυο Ὠϊρἢ ρτθβί8 ἀἸϑοθαγρίηρ (6 ροπεβοϊαὶ οἶοα ὃν 
ἐμ ηδ., Ἰυ8ϑὲ 88 1ῃ6 ἴνο Βοπηδη σΟΠΒ}8 8564 1ῃ6 9665. 
Οἰοῖβ, ῃονανοσ, ΜΠ πλοῦ ὈγοΡΑὈ ΠΥ, ΒΌΡΡΟΒ6 
(μ4ἰ Ηδηδβ 88 {Π6 νἱσᾶγ, οὐ ἀδρυΐγ, οὗ ( δἰδρὶ)δ8 
τΠ6 ΗΙρἢ Ρυιεβί, ἀπ ψγὰ8 αἷβο, Ὀγ σουγίαϑυ, βίγ δα 
Ηρ Ῥυεϊοϑϑί, 
ὃ Ἰωάννην, καὶ ᾿Αλέξανδρον. ἌΠΟ {ἢ6886 ΡΘΙΓΒΟΏ8β 

Ψ 616, σϑηποῖ ὃ6 ἀοίογη θα. ΤΤῊ18. ΟἿΪΥ 18 σογίδιϊη, 
1ῃ4΄ [ΠΥ ψογθ τηθῃ οὐ Δ} {ΠΟΥ ΟΥ̓, 8Π 4 βαεπδίογβ. Αἰοχ- 
ΔΏΛΘΓ ἰ8 ἱπΠουρ!ῦ ὈῪ Βίβῃορ Ῥράγβοῃ, ἰῃ 8 [,βοΐ. οῃ 
Αεοί8, Κτσθῦϑ8, τη ἢϊ5 ΟΡ 8., ἀπά γ. Μδηρϑυ, ἴο μᾶνα 
Ὀδϑὴ {Π6 ὑὈτοίποῦ οὗ (η68 σοἰοθναίθα ΠΟ Ψἀερυ8, δηά 
οὗ νοῦ ἰγεαιθηῦ τηθδηςίοη 18 τη8646 ἴῃ Ψο5θρἤ8, 85 
1ηὴ Απί. 18, 8. 79, ὅ. δὰ οἰβονθγο. 

6. καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ. ΒΥ 1ἢ6856 ψοΓά8 
Ἡδιηπηοῃά (ἢ! ηΚ8 ι΄ 6 πηθϑηΐ ἴῃ σἢ οΐβ οὔ [Π6 ἐν θηίγ- 
ἔουγ δεαοοσγαοίαὶ οἶαλ85868. Απηά 80 ϑδϑοἢ)]θυβηογ, ἴῃ ἢἰ9 
1,6χ. ἴῃ ν. γένος. Βυΐ ΠΟ ρᾶβδᾶρθθ ἢᾶνα ψεέ θθθη 
Ργοάυςοὰ ἴο }γοῦθ {ἰλ18 βρη ῆολοη οὗὁἩ {πΠ6 πογά. 
Οτοίϊιβ ΒῈΡΡρΟοβ68 {πὲ 11 ταϊαϊθβ ἰο {π6 δυηραγὶ ψῆο 
δὰ ροηδ {Πγουρῇ τῃ6 οἷος οἵ ΗΙΩἢ Ῥγιθβί. Αῃηά 80 
ὙΝ εἰβίοιπ, ψῆο οἰἴθ8. Φοβερῇῆ. Αηΐ. 1ὅ, 8, 1. 920, 10. 
11. Β6]]. 4, 8. 6, 7, ὅς 8. Οἰδογβ, 1} πλογα ρτγορᾶ- 
Ὀ1Πγ, υπάἀογϑίδηα {ἢ 0886 Θ. ΠΘα ΠῚ Ψ ]Ὸ ψ γα σγοἰ δι! ἢ 8 
οἵ Ηδηδβ δῃὰ ( διδρῆδϑ. ““ΓΚ6 ΤΏΔΚ68 τηδηΐϊοη οὗ 
{ῃ686, (ϑαγ8 Βοβοηιηυ}]6γ) ἰὴ ΟΥ̓ ΟΣ ἴο δῆονν 8 γθδθυβ 
δὶ ΡΟ ΘΓ] ΘΠ 6 Π1165 ΘΓ Ορροββϑά ἴο ἴῃ6 Αροβί[68. 
(Κυϊπηοε!.) 
. ἢ. ἐν ποίᾳ δυνάμει ἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐ. τ. ὦὄ. ΤΠ δ8γ- 
πραγ ργοροβεα [ἢϊ8 φυδβίίοη [0 (π6 Αροϑβι]εβ (ψ}:0, 
ἴον ἰδηςϊ6 4, ψου]ὰ ἀδίδηα τΠϑιηβθῖνοβ ΝΟΥ (6 ΌΪΥ 
δηΐ {π14]γ} 10 ογδυ ἴο δἱϊςῖ ἔοι [ἢδ βοῖηθ 8ῃ- 
ΘΓ Ὀγ ψ ]Οἢ {ΠΥ Βηου]α ἢηα δῃ οςοϑβίοῃ οὗ συϊη- 
ἴῃς ἴῃρπι. Μοϑὶ (οιμιποηΐαίοῦβ τοίθυ {16 ουβ ἐν 
ποίᾳ δυνάμει, ὅκο. ἴο {Π6 ἀϊδοουτβα ἀε] νογοα Ὀγ Ῥείοσ 
1η 186 Ἱειρὶο, (5866 Μογιιβ δηα Βοβθηιη}οι,) ογ ἰὼ 
ἀπο αἰϑοουθ οὗ Ρεῖθγ δηὰ (6 πηΐγδοὶα ψγουρῃς ὈῪ 
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ΠΙΠΊ, 845 Βανί απαὰ Ηοϊπτιοῆβ. Βιυΐ τῇδέ (ἢ6 1ηἴογ- 
τορδίίοη οὗ [6 δαῃῃοάγιαι ΟὨΪΥ τοραγαθα (ἢ6 ηιοάδ 
οὔ 1πΠ6 σΌΓΘ 18 ρ]αίη ἔγοπι {Π6 νϑΥῪ δήθ οΥ οὗ .Ῥείθϑυ, 
νοῦ. θ. Οἰἰογβ, 48 Εγδϑπη8, [πθογοῦ, 1,6 (ἰθτς, 
Βοϊΐοη, δηὰ Εοκογπίδη, ᾿ηΐογργοῖ {ἢπ|8: “ΒΥ. ναί 
νιγίαθ, παίυΓΑΪ, ΟΥ τη 66] 68], οὐ ὈῪ ννἢδι πιαρὶσ ρον ου᾽" 
(Κυΐϊπ.) Απάὰ 50 γείβίθιη: “ Ουδᾶ ροϊεβίδίθ, δὴ 
ἠοιηΐηθ Βδρἤ 8618, ααῦ' Δηροίογαπη 8]1ου}118, δὰϊ ηο- 
ΙΪη6 61] ἰρϑῖι8 ργοπιιποῖδίο ἢος ἴδοι 8{18." ΟἿ {Π6 
86η86 οἵ 1ἴῃ68 ψογβ8 ἐν ποίῳ ὀνόματι, ἴῃ ΓΟΙΔησ 6. οἢ 
ΨΜῇοΒ6 6 ]Ρ δηὰ δι(οσιίυ, (45 ἰη 8, 6. 106, 18. 2οῇ. 
10, 25. οοιηραγθὰ ψ ἢ Αςίβ 8, 16. ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ 
ὀνόματος αὐτοῦ.) 866 Τὐρμιίοοί. “ὙΤη6 δαημρώσιπι 
(ϑαγ5 Κυϊηο6}) 566 (Π15 ἰογηγαΐα, δίποα {Π6 ΨΦον ἢ 
ΘΧΟΙΟΙ8[8 οἵ ἰἢο86 {{π|605 σαβδί οὐἱ εἶδαν} δηα ἢραϊθά 
ΨΟΓΥ ἀδηρθγοιβ ἀἰβογάθγθ, ἢοῦ τ ΓῸ}Υ ὈΥῪ (η6 υβὲ οὗ 
τι θα! σδιηθηΐβ, θυϊ ὈΥ οι ρίουίηρ νΔΕΙΟΙ 8 ἔογιηι} 48 οὗ 
ἑησαηέαζίοη, 88, ἴον ᾿Ἰηϑίδησθ, (ἢ6 ἡδιηθ οὗ ϑοϊοῃηοῃ, 
ΑὈταδδηι, [588ς, Φδοοῦ, οὐ ασοα. δἴ'οε ἰἢ6 ποίΐβ οἡ 
Μαειί.. 12,227. Ζοβθρῇ. Απηί: 8,99,0. 78, ο. ΤΤγρῇ. Ρ. 
511. Οτῖρ. σ. (ε8. 1... 4, ρ. 188 5644. Ιτϑῃ. δᾶν, 
Ηᾷτ. ὦ, 6,,2. Βδῦτγ. (οά. βριά, ΨΝ. Τ᾿ Ρ. 1084 β86{. 
αὰ Ψᾷη 1 4ἴοη, 2155. ἀθ αἰνίημδία ΠῚ ν. Τ, Ρ. 
δῶο. ΕΝ , 

8, 9. πλησθεὶς Πνεύματος ἁγίου, ““ 8116 νν.] βαογοὰ 
ΘηἰϑΆ5:, 6Π4 ψιουΐ ἔδαγ." (Κιιη.) Οὐ γσδίμογ: 
« Β]]οΠἹ ἢ 1ῃ6 βαογρα δηὰ ρυοίθγπδίανδὶ δι.8 δπὰ 
1ηβρίταιίοη οἵ (6 Ηοὶν δριτγιι." δεθ οαάτιαρα. Οἱ 
118 ἀἰδβοοιγβα οὗ Ῥείθσ 1Π6 [Ὁ] ον]ηρ ΡΙδῃ 15 [αἸὰ 
ἄονη Ὀγ δοεῃοερίίρθαηῃ. 

ἼΠ6 βρθθοῦ Ἷοηβίβίβ οὗ ἴνο ραι(8: [. Ῥυοροδιζϊοη, 
ῃδιησὶν : Τἢ15 πλῖγαςὶα 85 ψοσ θα ΡΥ 186 ΔΕΓΠΟΥΙΥ 
οὗ 26βὺ8 οἵ ΝαΖαγϑίῃ, νογ. 0 ἃ 10. “11. Ἐαρίοαξίοη 
9 ἐἠο υγοροδιξίοη, Ὁν δι 15 814 1η 5. 118, 24. 
δηὰ ἃ βσ6)6 8] πΊΑΧΊΠῚ, νΘγ. 1, " 

9. εἰ ἡμεῖς σήμερον. Ῥεῖεγ σ΄δησθ8 δἱ {Π6 ψΦυάρε5, 
Ὀδοδιβ6 {ΠΥ Πα (4116 α ἢ. [0 {|4], ποί ἔῸγ δὴ δν]] 
ἀοαά, Ὀυῦ, ἴῸΓ ἃ Ὀεδηθνοϊθηξ δοῖ. Εἰ βιρΏῆθ8β σμΉ, 

ηαοηιίάεηη; ἃ5 ἴῃ “οἷ. 13, 82. 7, 4. δεὲε Ο]885, 
ῬΜμΙ. δ]. (Κιυϊη.) ϑδὸ εἶ8ο 11, 7. δῃά 18, 1δὅ, (]88- 

Κῷ 
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δοαὶ Ἔχάμηρ 68 ΤΏΔΥ Ὀ6 βεθ ἴῃ 50}. 1,6χ.; (ο ὙΠ} οἢ 
1 ἀὰ Ἡετοάοί. Φ, 94. 1. εἰ δὲ δεῖ μεμψάμενον γνωμὰς. 
Ἐπτγὶρ. Ῥῆση. 84. χρὴ δ᾽, εἰ σόῷος πέφυκας, ψὮΘΓΟ [ἢ 6 
Βοβο οὶ ΘΧΒἰαἰηβ εἰπείδη. ᾿Ανακρίνεσθαι, ᾽' ἸΏΔΥ Ὀ6 
ΟὈβογνρά, 15 ἃ }υ οἷα] δηὰ ἐὈγθηβὶο ἰθγπὶ (564 ἤδΓΒ 
δΔηά ἴῃ 192, 190. 24, 8.), ψΠοΪ ρτορογν γαρᾶγὰβ [86 
Ἰἰοττοραίίοη δηά οδχδιηϊμαίίἼοη. Τῆυβ ΜΑΙ ΚΉΔΟΓΣ 
οἰΐε58 ΖἜΈβοῃ. ϑοογ. ψῆθγα {ποῦ 18 ἃ βαυϊπρ, ἰἢϑδί, 
διηοηρ [ἢ6 8:4468 θείου, Μίποβ δηα Εἢδαάδιηδηίῃι8 
δι( ἀνακρίνοντες, ΘΧΔΙΏΪΠΙ Πρ δυσἢ 88 ΠΟ6. ὅδ'εθ [ῃ68 
ποίθ οὐ [μ|Κὲ 18,14. δο {πὸ [τίη ἑπέογτοραγο, οὗ 
ἩΙΟἢ. ΠΝ δα ἀυςθβ ἀλοδ θνθι Ρ .Ω 

9. εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, [0 εἷς ἄνθρωπον 
ἀσθενῆ, ἀιθρωύπου. ᾿Ασθενοῦς Ὀείηρ ἃ “6πιέϊυο 0} οὐ)εοί, 
δο Πιιοάοςσ. 81ς. ρ. 8 ν. κοινὴ ἀνθρώπων εὐεργεσία ἴοτ 
εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Απάᾶ Ρ. 9 Α. εὐεργεσία τοῦ καινοῦ 
Ῥίου ἴοτ εἰς τὸν κοινὸν βίον. ῬΏτο, 125 Α. ἐπ᾽ εὐεργεσία 
τοῦ γένους ἡμών. ὅ66 4130 (1489, ΡἢΠ. δδογ. 78. ἐν 
τίνι οὗτος σεσώσεται; Ἐτδδηι5 Δη4 Βο6Ζᾷ Γϑηάδγ: 
“Οὐδ ταίοηθ, 400 πγχοάο,᾽᾽ νι {6 βυ δια! το οὗ 
τρόπῳ; ἃ5 ἰῇ Μεῖι. ὅ, 18, Βιυι 1 ἰ8 δειίοσ γτοηἀογοὰ 
ἂν τυΐομι. (ὅ66 [κε 11,19. Ηφῦγ. 8,12.) ον Ρε- 
ἴδγ, 10. ἢ 8 ΒΏΒΨΘΓ, ἢδ5 ΘΒρ6614] γθίδγθησο ἰο {π6 οἵῇδὺ 
Ρατί οὔ [Π6 ἱῃξογγοραίίση, ἐν ποίῳ ὀνόματι; δη4 ἴῃ νΕΓ. 
10. ἀξοϊαγθβ (δαὶ 1ῃ6 ἰδπδ πιδη ψν8 Πεδὶβά, ἐν τῷ 
ὀνόματι Ἰησοῦ, ὧν ὕέδιι5. Σώβεσθαι ἤἴδτγα 5]ρη1ῆ65 ἴοὸ 
6 ἀϑαίοα; 88 ἴη Μαῖί. 9, 21] ὅς 92. Μδαγκ ὅδ, 938. 6, 
δ6. Τμικα 7, ὅ0. Αοἰβ 14, θ. ΟὈμήρᾶγα αἷδο 1] ἂς 
14. (Κιιη.) Ηΐ5 ἱπάοοα ἀρρϑαγβ ἴο θ6 16 ρῥγιπη να 
8686 οὗ {Π6 ψογά, ψῇοβα αἰ δγθηΐϊ 50) ΒβοΔ,ΟΠΒ ἃ ΓΘ 
Ἰυν! οι 5] γ ἀοἰα!] ἃ Ὀγ Ὧν. ΜΑΙ ΌΥ αυοίοα ἴῃ τῆς 
ποία οὐ Μαϊί. 1, 4]. ΤΠ ψΠο0]6 ράβϑαρο 18 {Πὰ59 
ΡΑγαρἤγαδοα Ὀγ Ηεϊηγιοἢβ: “ Θυδηδοημ!ἄδ πο 
46 πηαϊοίδοίο, υἱ 8ο]εῖ, βεα ἀα Βεοηθῆς "8 ̓ Πα]ΌΪΓΙ ΠΠΓ, 
οἱ 1ἀ ρο( 85: πλὰπὶ 1Π αυβοβ(οη 6 νθηϊῦ, οὐ}118 Ορο γϑϑί!- 
[υἴι}.8 5 οἰδιυ8, ΓΟΒρΡΟΏ6Π18, «ζ68ὲ] ΟΠ Ιβιὶ ορα 
δ] δ ηδίιπι 6586. ΤΠ ἐν ἤδγα 93: Ζη1ῆθ5 ὃν; σψἢϊος 
18 ποΐ (88 8018 ΒΌΡΡΟβ86) ἃ Ηδργαίβιῃ ; ἃ8 ΔΡρΘδΓ8 
ἔγοιη (ἢ 6 ΠυπηδΓΟΙ 8 Οχδρ|68 δαάἀυςεα ὃγ ΥΥ οἰβίείη 
ἴγοπι {πΠ6 (ΟἸδϑϑίσαὶ ΨΓΙΘΓΒ; δΧ. σγῦ. δορῆ. ΑἹ. 6190. 
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1)ῖο Οοες. οχς. Ρ. 698. ἐν σοί τε καὶ ἡμεῖς σωξόμεθα, 
καὶ ὑπέρ σου πάντες ἀποθανούμεθα. 

10. ΤΠδΥ δά, 10 866 πη8, Βοηΐ ἴῸγ [Π6 ἰδ! Ρϑῦβοῃ, 
[μαὲ τΠδν πηϊρὶνε ἰητογγοραίθ ἢΐπὶ σοποθγηΐηρ [ἢ 8 
ἸΏοας οὗ συγ: δηά ρϑυμᾶρ8 (45 Ἠδιμήδη βυβρεσίϑ) 
ἀουθίοα πθϑίμογ (πα δ πιραϊθά ΌΥ Ῥεΐθσ ψεγὸ (86 
88:6 ψ ἢ πὰ ΨῆΟ δά βδῖ δὶ {π6 Τϑμιρίο βαῖὶβ Ὀδρ- 
βίην. (Εὐπην 

11. [6 ραβϑϑᾶσα οὗ β. 118, 22. ψῃϊοῆ “τοίδϑ ἴο 
Ὠαν!α, Ρεῖογ Ἀρρῖ 165 ἴο ΟΠ γῖϑὲ ; δηά [6 86ηβ6 οἵ [18 
ΜΟΓΩΒ 18: ““ΤῊ8 ζ906808, ὙΠοΟΠΊ γα γα]θοίθα, ἰ8 {Π6 
ἔτι Μοϑϑίδῃ. ὅ66 ἴπ6 ποίβ οῃ Μαῖίϊ. ΦΙ, 4. (Κυϊη.) 
ΗἩδἸηγσἢ}8 Ορβογνοβ (δὶ ἴῃ 6 βθηξπηθηΐ σοηίδιηθα ἴῃ 
[Π686 οΓ 8 56 618 (0 πᾶν Ῥθοοηθ ρῥγονθγΌῦϊαὶ, ἰη6]1- 
οδίηρ ἴπδὲ ψηδὶ 88 ὈΘΘη ἔογπιογὶν ἢ 6] ἃ ἴῃ σοη- 
ἰοιῃρῖ, βοιηθδίϊ 68 δἰίαϊη5 σγθαῖ θϑι πη] ἢ. 

12. καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία, “" δηὰ 
(πα 664) {1118 βα] ναίίοη 18 ηοΐ ὈΥ ΔΩΥ οἱ ογ." ἯἩ σω- 
τηρία 5β'σ. 68 ἐδ6 βαϊναῖίοη ὃν ἐλθ εςϑίαθ. Κγρκα 
ΘΧΟΘΙΙΘηιν 1ΠΠι8ϊταΐθ8 118 ἔγουι “056 Ρἢ. Απηί. 8, 1. 
ψἤθγα Μοβ65 8805, ἐν αὐτῷ (ἰ. 6.ὄ 1η (οὐ) γὰρ εἶναι τὴν 
σωτηρίαν αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐν ἄλλῳ. Ατιβίορἢ!. ἴῃ. [,γ8. ἐν 
ταῖς γυναιξὶν ἐστιν ἡ σωτηρία. ἴῃ Ιηϊογρτγοίϊηρ (Π6 
γγΟΓ 8 σωτηρία Δῃ ἃ σωθῆναι ἴ[ῃ6 (ὐοτηπηθηΐδίογβ ΟΠΗῸΓ 
ΜΠ ΔΟΙΥ ἴῃ ορὶπίοηῃ. Μοβί υηάδογβίδπαά (πθπὶ οὗ [δ 6 
βαϊ ναϊίοη οὗἩ {π6 Μί6ββ: 48 Κιηράοπι, δηὰ τἢ6 δ οἱ 
οδίδιπεα ὈγῪ τῆθ {πγουρὴ “Ψε805 (ἢ τϑι. ὅ66 1 Ῥεῖ, 
1,ὅ,9, 10. ὦ Τίηι. 2, 10. 8, 15. Βυΐϊ οἴ ογβ, 48 
μῦν, Ρδασςοο, ΓΘ ον, Μιςσἢ 6118, Δηα Βοϊΐθη, υη- 
ἀογβίδηα σωτηρία δὰ σωθῆναι οἵὗἨ [πὸ ἐφαέἑπρ οὐ ἐδα 
ἴαπιο πιαη. ΤῊϊ8, Βον ον σ, ἸΏνοϊνοβ ἃ σοηϑι ΘΓ Ὁ 6 
ΒΔΓΒΉ 658, ϑίησα ἴδὺ8 σωθῆναι τὲ Ὀ6 ΘΧρ͵αϊηρά 
οἰἴδοεν 86 (ἤδη (Π6 ργοοθάϊηρ' σωτηρία ; ΟΥὙ 8Δῃ ἐκαζίαρο 
Ὠγαδϑί Ὀ6 ϑαρροδβαά ἴῃ ἡμᾶς, ὈΥ [Π6 δαιπηϊββίοῃ οὗ ἃ 
ἤρσυγο οΔ]16ἀ {π6 κοινοποΐία. Βυΐ, 45 Καϊηοοὶ οὔβογνεβ, 
δι 1Οἢ ἃ κοινοποῖΐα, ΟΧοΘρί ἴῃ ἃ δοτγίδίοσυ δηά οδ]υγρίᾶ- 
ΤΟΓῪ ἀϊβαοῦΓβθ, 18 ΝΘΓΥ ΓΆΓΘ, Δη6 σΔῃ ΟὨΪΥ 6 δαιημίθά, 
π σὴ σἱτῃουΐ 10 {Π6το νου ὰ οχίβέ βοὴ νεσῪ δϑυγὰά 
εοηῃίγδἀϊοσίίου : ψὨϊςο 8 ποῖ {Π6 σ886 ἢθτθ, Βθβί δ 
(45 Βοάάτγιασεα σειραγκβ) 1ἢ 1Π6 τοδὶ ἀρίεγπιϊηδῖθ 
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ψογᾷ ον λεαίϊηρ δὰ ὕδθθὴ ἤθγα βοή, (45 θεραπευθῆ- 
γα! ΟΥΓ ἰᾶσθαι.) 11 τηυβὲ αν βιρηῃιῆεα δ6ρίγιἐμαέ δηὰ 
οἰενπαί δαἰναίίοη,, βίμο6 ἰὰ 18 μ]δίη {πὶ ἤθη Ραδίογ 
880,8, ν» ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμάς, π6 (ΔΚ68 1ἰ ἴῸγ σταηϊεά 
{παῖ αἰέ τὐλο ἀσαγά ἠἐΐτα προ ἀ θά ἰο Δρρὶγ ο (γιβί ἴοσ 
{18 ῥοαϊίηρ. Νον {ἢ 6 γα 15. 0 Γϑδϑοη ἴο δ6ίιθνα {ΠῸν 
ψ γο αἰ αἰ οιοὰ ψ ἢ} ΟΠ τη] 46168, πο σου]ὰ ἢ 6 
ἤάνθ ΔΠΥ ᾿π)αρΊ 40 ]6 ψαιγαηΐ ἴο᾽ ριΟΠΊ586 ἴθ 4] 
ΒυροΓ δία ΓΑ] ΓΘΟΟνΘΙῪ 1η ἰῃδΐ ο456. ΟἸΠ6Γ8, ἃ5 Μοὶ- 
ἀεηδδιογ, Κγρίκο, δηά Ηδίητγίςἢ8, πιδιηίδίη {Πδὲὶ Ὀοίἢ 
(ῃ6 ΡΓθοοἸηρ 86 Πη968 ΠΥ δ6 Ποη)οϊηρά ; δηὰ καΪ]- 
{που ἢ δοπλα Θχοθρί! 8 ἃγα ἴα Κϑη ἴο {Π18 πηοίῃοά ἈΥ̓ 
Ἀν δη Κυϊποεὶ, γεῖ 11 86 6Π|8, ἢοΐ ΠηρτγοῦδΟΪΥ, 
1Π6 ἴγι 8 οὔθ. Αἱ (ἢ6 βᾶπ|6 {{π|6 {Π6 Γ6 18 Π0 πδοδδ- 
δὲέψ ἴο. ἀρδηάοη {{Π| σοιητηοῃ. ἸηϊοΓργοίδι!οη, ᾿ Ι ἢ 
185 σΟΠΠ 64 ὈγΥ {(Π6 ψογά8 οὗ {π6 νϑῦβα [Ὁ] ον, 
ἴππ|8 γεηάθγοα Ὀγν Κυΐϊηοεὶ : ““Εδί βδ] 018 δια ςσίογ, Ρ6Γ 
Θυπι σοηίρι [6]1ο1188 απ Π)61}8 ΡΓΟΠΊ 81; εϑὲ Μ6858- 
845 ἃ [)60 σοηϑιϊίαζι5." ΒΥ ὄνομα ἕτερον 18 τηδδηΐ 
8ΗΥ͂ ΟἾΠΘΓ ΕΓ δΟΉ, βιης6 ὄνομα [85 Οἴθη [15 5656 ; 88 
Ιηὴ 1, 156. Ροῖογ, ἴοο, δὰ τοίθγθῃσθ ἴο {π6 [ἴϑγγο- 
ϑϑϊοη οἵ [6 δαῃῃθάτγιη, ἐν ποίω ὀνόματι. Δεδομένον 
15 ἔογ ὅ δίδοται, παπ)οῖγ, ὃψ ΘΟοα (866 2 Τί. 1, 9.) 
ἐεδέϊποα, αρροϊηέοα, οοποξϊέμέοά. ὅδδα Ἐρῇ. 1, 92. 4, 
11. Τῇδ ἐν Ξβ66π|8 ρἰδοηδϑείο ; οὗ ψῃϊοῇ Ἰάϊοιῃ Κιι- 
ΠΟΘΙ] δάάιισθϑ ΘΧαπΊρ 65 ἔτοπὶ δίιγ. 8. 7. 47,10. 26Γ. 
25, 11. ΟΥΡῸ (οἱ. 8, 10. Δοῖβ 18, 156. 1 (ον. 8, 7. 

18, 14. θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παῤῥήσιαν, ἄζο. 
ΒΥ παῤῥήσια 185 τηρδηΐ ᾿Ιθοτίν οὗ βρεακίησ, ἱπίγο- 
ΡΙΔΙΥ 1ἢ βρθακίηρ ΟΠΘ᾽ 8 πιὶηά: οἵ ψ θοῦ 866 8 
Ἰραγηβα [)ιββογίδιίοη οὗ δ] σϊ5. Καταλαβόμενοι, 
μαυΐϊηρ ππαάεγεέοοά, ἰδαγηΐ; ἃ8 ἴῃ 10, 84. δηὰά Φ5, 
925. Εν καταλαμβάνω ΡΓΟΡΕΓΙΥ δ5ρηι!ῆθβ ἐο αν 
λοίά η[, ἴο ἀρργϑἠοπά, Ὀοΐΐ ἴῃ ἃ ρῇἢγϑῖοαὶ, δηὰ ἃ 
ΤΟΓαὶ 86η86. ᾿Αγράμματος ῬΓΟΡΘΟΙΡ ἀδηοίθ8 Οἤ6 
ΠΟ ἀο68 ποῖ ὄθνθῇ ΚΠΟΝ Ὧ18 ἰδίίεγϑ, ρθηθγαν, Δἢ 
111Π{Θγαΐ 8 ρθῦβοη, ΟΓ Οὴ6 ΨῆΟ ρΟβ865868 οί ἰἢ6 τί οὗ 
ΠΠΟΓΑΓῪ σΟΠΊΡΟϑΒἰ (ΟΠ, ΟΥ̓ ΟΠ6 ἀενοῖα οὗ Κηον]θᾶρα οΓ 
ΒΘ6ὴ86 10 βΘΠθιαΙ. ΝΟΥ͂ 81πΠ66 ϑδιηοηρ ἴῃ6 608 
ΒΟΙΘ 685 σοηβιϑίθα σὨΙΘΗ͂Υ ἴῃ τΠ6 Κηονίεσρα οἵ βδογϑά 
᾿Πογϑίαγθ, 580 ΠΘΓΘ 6 ΠΊΔΥ βῦρροβο (πὲ ᾿Ἰσποζδῆςθ οὗ 
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ἐπ ΒΡ Όϊηΐοα] ἱπεογργοίθιβ γ88 οΠἸΘΗ͂Υ δὰ ἴῃ νίονν. 
αἸοΚηδογ ἢ Ἰἰος. αυοίο8 Αἰδρη. 176 Ε. ἰδιώτης καὶ 
ἀναλφάβητος. ΙΝ : 

.ι 18. ᾿ἸΙδιωτα). ΤῊ 58. ψογα ἢ88 νΆ ΓΟ 8 5:0 1Π Δ (1008 ; 
8Δη4 ἴῃ ογήϑγ ἴο δοσιιγαῖοὶυ ἀρίθγιϊηθ τὐλοὴ οὗ {ἢο86 
86Π868 15 ἴ0 Ὀ6 δ{{ΠἸ 66 ἴο 1 ἴῃ ΔΩΥ ρδΓΟΟΌΪΑΓ Ρ88- 
8,96, δἰ ϑητοη πιυϑὲ θ6 ρϑ]ἃ ἰὼ ἴῃ6 οοηΐθχί. 71ἢυ8β 
10 ἀδηοίο8 ργἱυαΐο ρευβοῆδ, ἃ5 Ορροβϑθά ἴο ἔῃοβα ψῇῃσ 
ΠΟΙ δὴν οὔῆοα οἷν! οὐ. τι] ὩΓῪ ; ΟΥ̓ ἔοι απὰ πιθαπ 
ῬΘΓΒΟΏ8, ἃ8 ὈρΡρΟβθα ἴο ῬϑΊβοῇβ οὗ γϑῆξκ; δηά ψ ἤδη 
ΓΟίδογθηςα 15 τηδάθ ἰο ἐσαγπεά ηα 5Κ1}}{1} ρϑυβοηβ, 1 
1 ἀδηοία {{| σοπίγαγυ, πδιησὶν, (μ6 ἐἐέογαέο. ΟΥ̓ 
411 (Π658 βἰση  βοδίίοπβ ΘχϑιΏρ]68 πᾶν θα δἀάιιοοά 
Ὀγ (ὐομηπιοηίδίοιβ. δοε ἘἈπρογι οὐ Ἰιοηρίη. 258. 
4130 ἰγπγϊβοῆ οἡ Ηεογοάοί. νοὶ]. 1. Ρ. 950 564ᾳ. 8δηὰ 
Κιορθ οἡ Αοίβ. 7, 22.. Οπα σϑιηδγκαθὶα ᾿ᾶβϑᾶρα 
5668 [0 ἤδνα δβδοδρϑά ἰἤθπὶ 8}; ἠδιηηοὶγ, Ἱπυσγά. 
, 48. καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης. Νον 5ἰπςθ ἰδιώτης 18 
ἤδΓο στϑίριγεα ἰο ρθῦβοῃβ ἴῃ δι ΠΟΓΙΓΥ ΟΥΓ ρον ΘΓ, δηά 
τηδρ ϑιΓαῖθβ, (ῃ6 ψ οἷα σοηΐοχί ἰοδβ ἃ8 ἴο ϑιρροβθ 
1ηδὲ 1 τηϑὲ Ὀ6 ἴἀκθὴ ἴῃ (6 56ῆ86 οὗ ριϊνδία δηὰ 
»ίοδοίαη Ῥ6ΙβοΉ8. 

18. ἐπεγίνωσκον. ΒΥ {15 18 τηρδηΐ ηοΐ ΤΊ ΘΓΟΪΥ 
ἄποιο, Ὀὰϊ γδουσηϊδοά; ἃ5 ἰῃ Μαίί. 14, 8ὅ. Χοη. Ηἰ81. 
ὅ, 4, 12. οἱ σὺν τώ Ἰησοῦ ἃτα ἀδηοϊοα σοΙῃρΔη1Οῃ8 οὗ 
96581..8: ἃ ΡΘυΙρἢ ΓΔ 818 {τραυδηΐ ἴῃ {ῃ6 Ὀοβί (Ἰ] δ ββιςαὶ 
τ τιίογβ, οἵ χης ἢ Κυϊηοοὶ σο]]6οἰ8 186 ἔΟ]] ον ηρ 6χ- 
ΔΠ10168 ἔγοιῃ {ἢοβ6. ργοάμποθα ΟΥ̓ {π6 Ρ]Π]οΙ ορ 8.8. 
Χοη. (γε. ὅ, 2, 1δ. τοὺς σοὺς, ἐπεὶ σὺν ἡμίν εἰσὶ. Απά 
8, 8, 14. οἱ ᾿Ασσύριοι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς. Ἐστρ. ΗἸρ- 
ΡΟ, 8ὅ. σοὶ ξύνειμι. Χροη. ΑΠπΔΡ, 4, ὅ, 15. Ξξενοφών 
καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. Χροη. θρ. [Δς6α. 18,1. Κυϊπορὶ 
Δα 45, [ῃδ. 1 ΠαΓ6 τηϑδὴβ [ἢ6 ρδγρϑίιδὶ σοιῃρϑηίοῃΒ, 
ἀἰβοῖρ]68 ἑηέογίογίογῖς αὐἀπιϊδϑαιοπῖὶα. [1 18. Μ6}} οὉ- 
βογνϑα Ὀγ ατοίυ8, ἐμαὶ τἴῃ6 δαπηθάγιη πρῃς ψ6]]} 
ΤΟσοΟρ 86 Ρείογ δηᾶ ΨψοἢΠ 848 .[68118᾽8 (1501}]68, 51η6 6 
ΤΏΔΗΥ οὗ {Πδπὶ δα ΟςσΟΔΒΙ ΟΏΔΙΪΥ δἰίθπαάθά οἡ ἢ 185 
τοδορίησ. δεθ Μαῖί. 1, 28. ἔλκο 18, 18. Ἅοῇ. 12, 
42. Τα ψογάβ8 οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν [ΌΤΙ ἃ ΡΟΡΌΪΆΓ 
Ρίσβϑβ6, οὗ ψ μοῦ Υ οἰδιθίη οἱἴ68 ἴῃ 6 ΤΟ] οὶ Θχδη,- 
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169ὅ. Ατγίβίορῃ. Ἀὶυι. 485. ἢ τί γὰν "Ἔχοι τίς ἂν 
ίκαιον ἀντειπεῖν ἔτι; ΑΟὨἢ1]]. Τί. ὅ. Ρ. 287. καὶ ἡμεῖς 

αἰδεσθέντες ἀντιλέγειν οὐκ εἴχομεν. ον. 7, 40. 
15. κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελβεῖν, 

εὐλθη ἑΐοῳ ἐαά οοπιπιαπαοά ἐΐοηι ἐο σὸ αδῖ(ε ομί (ὔ' ἐδ 
οομποῖἑ : ἰῇ ΟΥΔΘΓ ἴο ἴᾶν ορρογίμη! νυ ἔοὸγ ρῥγινδίθ 
ἀ᾿ἰβουβϑίοη. δ ΠΑ Γ ΘΧΡΓΟΒβίοἢΒ οἴξθη οσοὺγ ἴῃ “- 
σΥἰ 468, 8η4 (Π6 οἴἴδὺ δησίθης ἢἰϊδίοτί 8. Αἰ συνέ-᾿ 
βαλον βϑαῦαυκ βουλὰς οΥ βουλεύματα,  ίοἢ 18 ΘῈ ΡΡ0]164 
ὈγΥ Ευτρ. Ῥῆαη. 700. θέλω πρὸς αὐτὸν συμβαλεῖν 
βουλεύματα, οὐ γνώμην. 80 Ρίιιί. 2, 5602. τί δ᾽ οὐ 
συμβάλειται γνώμην; ὃς 154. διπλ}}} Γ ράβϑάσθ8 86 
οιτδὰ Ὀγ Βοβϑ δῃὰ Κυρᾷκα. 
, 16--:18, τι ποιήσομεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις ; 1. 6, 
“ς 8Π4]} τ 6 ἊΝ ἀν τὰ ἴῃ6η, οὐ ἰοϑῦ (μϑιῃ ρο.ἡ ᾿Ϊνωστὰν 
σημεῖον. ΔιΚίδηἀ βιβροςῖβ γνωστὸν ἰο Ὀ6 ποῖ ρ6- 
ΠΕΠΠ6, ἃ5 Ὀοίπρ πο Κῆ6ΓΕ εἾἶ86 80 υδβοὰ ἴῃ {6 Νον 
Τεκίφιηθηί. Βυΐ {16 Μ55. ρῖνα πὸ σοιιηϊρηδηςσα ἴο 
{Π18 δυϑρίοιοη, Ψ] Δ ο ἢ 18, ἰμάρ6 66, ἃ ΟΓΥῪ στοῦ 688 
ΟΠΘ. 

17. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθὴ ε. τ. Δ. ᾿Αλλὰ 
ἴὯΔΥ δ6 τϑηήογοα ἀοίύουθρ. ὅ66 1ϑαναγίυ8 ἀα βατγ- 
(ἰοὺ}18, Αἵ διανεμηθῇ κιυδυά σημεῖον, ΟΥ διδαχὴ, ἃ8 
8016 {π101, ψῆο αὐυοία 2 'ΓΙπι. 2, 17. Βαῖΐ (Π6 ἴοτ- 
ΠΊΟΙ 5668 [Π6 ρτγοίογαθ!] τρί πο. διανέμειν, ΝὨϊοἢῆ 
ΠΟΓΓΟΒΡΟηὯ8 το (6 ΗδφΡ. 2 (δο66 δαί. Φ0, 920.), 
ΓΟΡΘΟΙ͂Υ ἀδηοίθβ ἰο ἐδέγεδωέφ απιοησ δϑουογαΐ; ἃ8 1ῇ 

Χρη. Μειῃ. 8, 14, 1. δηὰ ἢσυγαίνε!ϊΥ ἴο αἰνμέφα, 
δργεαά α τορογέ. Ἐν τῃ6 λάος ΔΓ6 ἰϑγὸ τηϑδηΐ (ἢ6 
ἰονβ ἴῃ ραηθίαὶ, οχορρί (ἢ6 «δγυβαίαπιιῖῖθβ. ᾿Απειλῇ 
ἀπειλησώμεθα. Α σοιηηοη Ηροῦτον ἰάϊοπι, Ὁ ψὨ]ο ἢ 
[6 5ἰρηϊῆοδίίοη αὐ 8Ωγ νϑιῦ 158 βἰγεηριῃπαμεαὰ ὕγν 1[Π6 
δαατίοη οἵ 118 οορηδία ποι. ὅ66 1ῃ6 πρία οἡ ἔμΚ6 
ΩΦ, 1δ. Μηκέτι λαλεῖν, 1. 6. δροαῖ, ἐεαοὴ. Ἐπὶ τῷ 
ἁνόματι τούτῳ, ἴῃ ἴῃ6 παιῃρ οἵ (8 ρούβοῃ (6818). 
Παραγγέλειν ἤσθτα 5, ὨΗρ58 ἐο ογάον', πιὰ 18 ἃ ἰθγῃη 
ΔΡΡγοργιαῖα ἴο Κῆρ, τη ἰδἰταΐθβ, σθθγαβ, ἄς. 1[η 
{1}18 Βρῆὴ86. 1{ ρογροίμδ! νυ σοι Γ8. ἀμ της Οταοκ Ὠβία- 
τίδη8. φθέγγεσθαι, ψἈΙΟ. Τρουτᾷ }ι8ξ αἴζοτγ, τηιιδῦ Ὀ6 
[ΑΚρη ἴῃ (ἰ6 ββηθ 86Ώ}80. 85 (ἰ|6 ῥχορρίηρ λαλεῖν, 
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ΕἸ ΧκδιΏΡ 68 οὗἁὨ {18 εἰ ηϊβοδίίοη ἀγα σίνθη ὈγΥ Κυϊποοὶ 
ἔτοπι ΤΠ Θορῆγ. Οἤαγ. 6, ὅ. 7, 1. Χροη. Ογτγ. ὦ, 7. 
4, ὅ8.( Ηετοαϊΐδη 4, 6, 2. 

19, 90. εἰ δίκαών ἐστιν ---- λαλεῖν.:Ὲ ΤΠ6 νοτγιβ8 ἃ 
εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν ἃ΄6 ἴο Ὀ6 ταοΐετγοα ἴο 4}} {Π6 
δοίΙοἢ8 8η4 ἰογίιιηθ5 οὐ (ἢ γϑί, δηὰ 4}} {Π|π ἀἰϑοοῦΓ568 
ἢ ΨὨΙΟἢ 6 Ἔχροιπάδαά [118 ἀοοίτ 68. ᾿Ενωπιον τοῦ 
Θεοῦ 18 Θδαιιναϊδης ἴο παρὰ τῴ Θεῳ, ““ 2260 7μάϊοο, 
1 νΘΓΘ [48 511. δα [Π6 ποία οἡ [Κ6 1, 0. δηὰ 
σοιραγα Αοίς 8, 21. δο Ἐοιῃ. 8, 20. δικαιώσεται 
πάσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ. ΤἬΘΓΟ 15 ἃ 51Π}1}Δ ρᾶββᾶρθ 
ἴῃ Επτρ. Μρά. 421. δικὴ γὰρ οὐκ ἔνεστιν ὀφθαλμοῖς 
βροτών ὅστις κιτ. Δ. 

10. Ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἡ τῷ Θεῳ. Οη {{|18 56η- 
{πηρηΐ οὗ οὐογίης (οὐ ταῖμογ (ἤδη ἴηδη, δ δἰβίβιη 
[8 εἰϊοά β8οπθ βοδυιίιϊ ΟἸαββϑίσαϊ Ὄχϑπρ]685; 88 
ΡῬιαίο Αροϊορ. Ο. 17. βροακίπρ οἱ δοογαίθβϑ : ὅτι ἐγὼ 
ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἀσπάζομαι καὶ φιλῶ, πείσομαι 
δὲ τῷ θεῷ μάλλον, ἢ ὑμῖν. Αὐτίαι Ερίοῖ. 1, 20. ΗΙ6- 
ΤΟΟ]658 ἴῃ Αυγ. (δτη. εἰ δὲ ἐστιν ὅτε τών θείων νόμιων 
ἀνήκοός ἐστιν καὶ τῶν γονέων προαίρεσις, τί δεῖ ποιεῖν εἷς 
ἀντινημίαν ἐμπεσόντας τοιαύτην, ἤ τοῦτο, ὃ καὶ ἐπὶ πολλών 
καθηκόντων ἐκ περιστάσεως εἰς ἐναντίωσιν ἐλθώτων προσ- 
ἥκει φυλάττειν; μειβόνων γὰρ καὶ ἐλαττόνων προκει- 
μένων καλών, τὰ μείξονα πρὸ τών ἐλαττόνων ποιεῖσθαι δεῖ, 
ὅταν μὴ ἀμφότερα ἐξῇ διασῴξειν" οἷον καλὸν μὲν τῷ θεῷ 
πείθεσθαι" καλὰν δὲ καὶ τοῖς γονεῦσιν" εἰ δὴ πρὸς τ᾽ αὐτὰ ἡ 
ἀμφοτέρων ἄγη πειθὼ, ἕρμαιον ἂν εἴῃ καὶ ἄμαχον" εἰ δὲ 
πρὰς ἄλλο μὲν ὁ θεῖος νόμος, πρὸς ἄλλο δὲ οἱ γονεῖς Φέροιεν, 
μαχομένῃης τῆς αἱρέσεως τοῖς ἀμείνοσιν ἕπεσθαι δεῖ, πρὸς 
ταῦτα μόνον ἀπειθοῦντα γονεῦσι, πρὸς ἃ καὶ αὐτοὶ τοῖς 
θείοις νόμοις οὐ πείθονται" τὸν γὰρ φυλάττειν βουλόμενον 
τοὺς τῆς ἀρετῆς κανόνας οὐχ οἷον τε τοῖς τούτους παραβαί- 
γουσι συμφωνεῖν. ϑορῇ. Αηϊ. 459. οὐδὲ σθένων τοσοῦταν 
φόμην τὰ σὰ κηρύγμαθ᾽, ὡς ἄγραπτα καὶ ἀσφαλῆ θεῶν 
Νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄντ᾽ ὑπερὸραμεῖν. Τιῖν. 890, 87. 
Ψογαιηὰγ αμίάδῃι νοϑ, Βομηδηϊ, οἵ, δὶ ᾿ΐα νι} 115, τ1- 

Ὁ 80 Χεη. Αμπαῦ. 7, 6, 14. εἴ τι οὔν ἐγὼ ἐνταῦθα ἠδίκησα, ἀγα- 
γῶν ὑμᾶς, ἔνθα πᾶσιν ὑμῖν ἔδοκει, εἴπατε. 
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Τηθτηι18. δοά ρίυϑ οἱ νϑγϑπλῦ εἴ {ἰπηθπηὰ8 ἄθο58 1Π1- 
τηοῦία 68. ΡΪιΐ. (οηνὶν. 7. ϑδρρ. Ρ. 152 ς. τίς δ᾽ ἄν, 
ἐφη, σοὶ τοῦτο πεισθείη, ἣ τῷ θεώ ; ὅε6 Ἡετοίοί. ὅ, 68. 
Ζοβθρῇ. Αηΐ. 17, 0, 8. 18, 8, 28. Μεαίπιοη. ΗΔ]. Κεὶ. 
3,18. δαηποάτγιῃ, ἔο]. 34: 1. ϑογιθίίυς 9089.1, 18. 
Νυπηαυ!α οἰΐαπι, οἀπὶ Ἰ6ρ]5 ργβοθρία οχθαυ!γ ἢ Ποη 
ςσογίὲ ---α σαπὶ 0850 οΟΥα. 4118 1.881 6886 ηΐ ᾿ηίθγἤσογα 
βδοογάοίθϑ (1 απ). 22, 17), ποϊυθγιηὶ γορὶ ρίμδ οδε- 
αἰγ6 φμαπι 7260 : Φο}Ὁ σοηίτα ἃ ᾿ϑανιἀθ ἤοη ἢϊβὶ Ρ6Γ 
ΕΡ᾿5[ο]Δη} }1158ι.8 1Ἰηἰεγῆήσογο ὕτίαπι, ἰδπηθη 1ἃ ἔδοϊξ, 
Ἐερὶ 8ὺ0 ρέμα οδοάϊθη5 φμαηι 1)θὲ το ἀαῖο. Ναμπι. 
φῷ 18. ἔχοα. 1, 17. ϑιιϑαῃ. 238. 1 Μᾶςο. 9, 929. 
Τοῦ. 2, 9. Αςιἰβ 8, 29. Αἰμρη. 5620 Α. 

20. οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς, ὅτα., 1. 6. “Μὲ σδῃποῖ 
Ὀγίηρ ΟὔΓΒοΪνο5 ἴο ἀο ἴἴ ; ἰΐ 18 Π6Ι ΓΠ6Γ τσ ποτ )υκῖ; 

, 1{15 σοῃίγαγΥ ἴο {π6 ϑρίγιε ψῃ ] ἢ 1π|ρ6]}8 08 ἴο 8ςί.᾽ 
Τῆι δύναμαι ἢΔ8 ἤδΓθ, ηοΐ ἃ ρῃγϑιοδὶ, θυϊ ἃ τηογὰὶ 
Β6η86; ἃ8 ἴῃ 2, 24. ΟΥ̓ (8 ΙΑἸοπ δ ΘΧΔΙΊΡΙ6 18 
δααιςοοά ὈΥ εἰβίοϊη ἴγοπῃη Ῥαρίηΐδηῃ : ἢδπὶ 408 
[λοῖα Ἰεάϊη ῥ᾽ οἰδίοιη, ΘΧΊβεπ) δι οη 6), νογθο ἢ 18Π| 
ποϑίγδιῃ, οἵ, εἴ σϑηργα! ον αἰχογίπ, σοηΐίγα θΟΠΟΒ 
ΤΏΟΓΟΒ ἤιιηΐ, Π66 ἴΆΠΘΓΘ 08 Ῥο886 ογθαθηθῃαπι δβί. 
866. 880 (0]488. ΡΠ). ὅδογ. Ὁ. 9200 βεαᾳ.: Τ|ι6 ρ88- 
βᾶ96 18 [ἢ 18 ΠΕ ΤΕΚΤΕ Ὀγ Καυΐϊηοοῖ. ““ε σαπηοί 
ἄο οἴδοῦν 88. 6, ὕγ [η6 ρτονϊάσηοε οὗ αοά, ᾿6- 
σαπι6 {π6 αἴ5ς 1068 οἵ Ψ26808 (866 Φοῆ. 6, 44 5644.), 
ψῆοπι Οοα δίῃ Ἵῃοόβθὴ ἰο δ νυ ϊΠ65865 οὗ {Π6 Γα- 
βιιΓΓοοϊίοη οὗ 96808 (Αςἰβ 10, 41.), νοι ἴῃ6 Ηο]ν 
δΡρΙΓΙ αἰγθοῖβ δη4 δοίιδίθϑ, δΔηα ἴο Ποῖ .[68118 σοΠ]- 
τηδηΔσοαἃ ἴο ῥγορᾶραία (ἢ6 Πινίηθ ἀοοίπο. γε 
οδηηοί θα 5ροαϊς ψῆδί 6 ἤδνα ἢραγὰ δη6 βθϑη.᾽" 

21. προσαπειλησάμενοι, ἀπ ετυἱέλαὶΐ (ἢτγεαϊοηϊηρ; 
(ἢ6π]. Πρὸς, ἴῃ σοπῃράᾶγίβοη, οἴζθη ἀδθηοίθβ ααάίξϊοπ. 
Μηδὲν εὐρίσκοντες τὸ πῶς, χα. Ρτγίςειιβ, δοποοίίροῃη, 
νοΐ, δῃά οἴϊογβ, βϑυθαια αἰτιον (ςοιηραγηρ [κα 
28, 14.), δἀπὰ ρῖνα [ἢ6 ψοτγ8 {Π15 5686: “ΤΟΥ 
[ουηα πο μαπάϊο ΟΥ ρῥτγοίοχι." Πώς Ρυγϊοθϑὺυβ δηιὶ 
(455 (ΔΚ ἴον ὅπως, οὗ ψ ὨΙςἢ, ΠΟ ΘΝ ΟΣ, ΘΧΔΠΊΡ]68 ἃΓΘ 
ψδηϊΐηρσ. [νου] δοςθάβ ἴο ἴῃ6 ορ᾿πίοῃ οὗ Β6Ζᾶ, 
ΜΠ0 τηδιηΐδίη8 ἰῃδΐ μηδὲν 18 δηυϊναίδης ἰο μὴ (566 
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Χοη. Οἴοοη. [1, 9. δηὰ ΖΞ 5.ἢ. ϑδοογ. 2, 290.), βίποβ 
[Π6 ἀγί!ς]α τὸ ῥοίΐοιυς, ΜὨϊο ἢ 18. ἀϑυ4}}Υγ 50 ργεϊαθα ἃ8 
το ᾿ἰηαἰοδίθ {Π|6 ἔο] ον ηρ δοηΐθηςα ; 85 1ἢ [Κα 12, ὦ. 
566 {η6 ηοία οηἡ Μαῖκ 9. 28. Πώς πγᾶγ 6 γοπάβγοα 
οι τὐπαΐ ργοέοποο, οὐ ργοέοχί. Τῆ6 ϑδηῃμδαγιπι), 6 
ΙΏΔΥ οὔβογνθ, ΚΠ ν ποΐ ΠΟ ΠΟΥ σου] ἄθοτθθ ΔΥ 
Ρυ 5 πηθηΐς δραϊηϑί [Π6 ΑΡοβί]68, ογ ον ἴδ Ὺ σου ]ά 
80 Ρρυΐζ 1{ 1η Θχθου!]οὴ 88 τὶ (Π6 Ρ6θορὶα τπηὶρῃς ποΐ 
ὑγεὰκ ουἵ 1ῃπἴο ἃ τ}. Πάντες ἀδηοίθ8, ὈΥ ΠΥΡΘγ- 
θοΐς, (πῃ6 δωξ οὗ {ῃ6 ρεβορίβ ; 88 ἴῃ 2οἢ. 12, 14. 
(Καυϊη.) 

25, 24. ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους. ϑομηα, Ηδυμδηη, 
Μογυβ, δῃὰ οἰβεῖβ, αχρίδίηῃ (ῃἢ68 ψογαὰβ: ““ ΤΏΘΥ τγὸ- 
ἰὰὐγηθα Βοιηδ :᾿᾿ δηά (6 τοὺς ἰδίους, [ΠΥ (4 Κα ἰο 
τθ68Δη {{|6 οὐδ)" Αροσέξος, οὐ (16 (ἢ ΓΙ8:14Π8 ψῆο ὁ6- 
συριοά {6 5βαη8 Ιοάρίηρ ψιῖἢ Ῥδϑίογ δηά Ζοῇη. 1 
γγουἑὰ ταῖθοῦ υπαοιβίδηα ὈΥ 11 {Π6 δραγίπιβηΐ, ΟΓΥ 
Ργίναίθ ογαΐογυ, ἰὴ ψν οἷ {Π6 ΟἸ ΓΕ ]8η58 ἢδα πηεί ἴο 
οἵδ ὕρΡ ῥγᾶγθιβ [ὉΓ ἴῃ6 σϑίραβα οὗ (6 ΑΡροϑί!ββ. 
((ορασα 12, 5, ὦ, 1.) Βυ ἰδίοι ἃἅγθ οἴη τηϑδηΐϊ 
ΔΩΥ ΟὨΘ᾽Β ΡΑΓ88η8; ἃ8 ἴῃ ΡΟ 680 Α. Μωυσὴς 
ἐθάρσυνε τοὺς ἰδίους. , 

24. ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν. ΒΥ ὅὁμοθυ- 
μαδὸν 18 τηρδηΐ ἐοσοέΐεγ. ὅδεα {Π6 Ὡοΐθ ΟΠ 1,1, 14. 
Το {6 Θχδιρ168 ἴἤθγα δα ἀμπορί, 1 δα Ατἤθῃ. 628 Ὁ. 
κρότου δὲ γενομένου, καὶ πάντων ὁμοθυμαδὸν αὐτὸν καλε- 
σάντων. Το Ηδῦγονθ ῥτγθῆχ (6 ἰογηιΐα ΤΣ Ὁ 
ὙΡ ἴο νογῦ8 οὗ βρθδκίῃρ ; 80 {Πᾶ0 10 15 δ]ιηοβί σϑ- 
ἀυηάδηί. ΤῊϊ5 ἸΔἸοπ Π88 ὈΘΘὴ διἰορίθα ὃν {ῃ6 ντιῖ- 
(618 οὗ {85 Νὲν Τοβίδιηθηί, νἢο ρῥγοῆχ ἐπαίρειν τὴν 
Φωνὴν ἰο [ἢ6 νογὈ5 εἴπειν, λέγειν, ἀποφθέγγεσθαι, ν) ἰςἢ 
θῖνα τῃθπὶ ἃ βοζγί οὗ ἰηἰθηβίνα ἔοσγοθ. [{ 18 ψ6]}} ο"- 
βογσνθα ὃν Γι) οτγοῖ), {Πα 411} αἰά πο αὐ οποθ Ὀγθαΐς 
ουζ Ἰηἴο 1ἢ 18 ΡΓΔΥΘΓ, βίης, νι τηουΐ αἀἸνΊη 6 ἸηΒρΙ ΓαΓΊΟη, 
[ννἢϊο, ἤονθνογ, δ 15 ποί δρϑιγά ἴο ϑιρροβε, δηά 
15 δαορίεα ὃν Ποάάτιαρο,] πον σδη 1{ θ6 πηδρίηθα Ὁ 
ΤΠ 56η86 οὗ [ῃ6 ψΟΓΩΒ 15 [ἢ18: ““ΑἸ], οἡ Πϑδιϊηρ' οὗ 
(ῃ6 {ῃγοαϊθηϊηρθ, δα ἀγεββοα {Πϑηγβοῖνο8 [0 ῥγδυθυ. 
δοηγ6 οἵ [ἢ6 Δροκβίεβ ρσοῃπουηςθά, ψη ἢ ἃ Ἰοπά νοῖςθ, 
τῆς ΦΟΙ οὐ ΡγθοδίογυΥ δα γθβ8, δηα {ἢ6 Γοϑίῖ, ἴῃ ἃ 
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Ιονγ νοῖςθ, ργσγοηουησοα {Π6 βαπια6 ψογάβ, οὐ δάορίεά. 
1Π6 6} αιθηί]γ, δα ἀὴρ {ΠΕ ]Γ ον ἢ ϑϑγπμθϑί Ψ ἰ8Π65 ἴο 
(Π6 Ὀγᾶγοσ, υὨ]οἢ, 88 Ὀοϊηρ ργοπουηοδα ΟὨ 80 Π|6- 
τ]ογαῦϊα 8η οσσεϑίοῃ, ψᾶ9 δἰϊογναγαβ σοηγηἰ6α ἰο 
της." Τηδὲ {Π18 ργθοδίογυ δά άγθϑβ 85 (48 80Π1|6 
σοηῃ]θοΐυγο) ποῖ Ρτοπουηορα δαέοπιρογο, Ὀὰϊ ἃ »Γγ6- 
οοηιροδοά ξονηι οὐ ῬΓαψοϑῦ, ἍΘ Ἑσϑδηηοῖ Γαι} }ν βὺρ- 
Ο86, 81ηὴ68 {ἴα ψογά8 δᾶανοιΐ ἰο οἰγουτηβίδησοϑ ἢοῖ 
ΟΜ πη} (πὶ ΨΘΙΥ (ΠΠ|6; 88, [ὉῸΓ ᾿ηβίβηςθ, 

{π6 {πγραϊθηϊησβ οὗ ἴῃ6 ϑδῃμθαγ, μὴ 20.) οὗ 
ψΠΟἢ (Π6Υ Δα θ6θη θυΐ 1υβὲ (δ ἱπἰογπηθα : δηὰ 
(Π6 ψοΓά8 ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ραν φωνὴν, Ψ}}} ποΐ 
ΔΙΪονν τ15 ἴο ἱπηᾶρῚΠ 6 ΔηΥ 1ηἴοτναὶ δοίη (ἢ6 Τορογῖ 
οἵ Ρεΐϑγ δῃὰ Ψψοδηῃ, δηὰ {{|15 ργάυϑγ. 

ΤΠο σψογάβ σὺ Ἐ ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν οὐροινὸν καὶ τὴν 
γὴν καὶ τὴν θάλασσαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς ἴοτπι ἃ 
ΡΟΓΙΡΗγαβίβ οὐ Ζογὰ οὐ ἐδε μηΐυεγσθ. Α 58:1} ΔΓ]Ὺ 
γνογ θα ΡΓΔΥΘΓ 18 οἰἰϊεὰ ὈγΥ ΜΝ εἰϑίβθιῃ ἔτοιῃ “οβερῆ. 
Δηϊ. 4, 8, 2. τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνασχὼν, γεγω- 
νὸς ἐκβοήσας ---- δέσποτα, Φησὶ, τῶν ἐπ᾽ οὐρανοῦ τε καὶ 
γῆς καὶ θαλάσσης, ὃ Β6]]. 8, 8, 8. Ηϊετοβ. Ανοάδᾶ 
ϑαγᾷ, ἴοϊ. 42, 8. βροακίηρ οὗ Αἰεχδηάδνγ {π6 γε: 
Νοη ἀοπηηαρδίιγ 1Π τη δι}: δε  ουδ Ο. Μ. ἀοπιΐ- 
ΒδίυΓ ἴδῦ ἴῃ ΠηΔΓῚ 4τι8πΠῈ [ἢ 16] ΓΘ. 

45. ὃ διὰ στόματος Δαβίδ τ. π. σ. ες. ΑἸπιοβί ἃ}} 
Οοιημπηρηίδίογβ, θοὶῃ δηοϊθηΐ δη τηοάστῃ, ονοη δίῃ, 
(νἤο 18 βοθρίϊοδὶ θηουρῇ τροη βυοῖς Ροϊηΐ8,) ἄργθθ 
{δι (ἢ6 Ῥδβαΐπι 88 γοΐθγθησθ ἴο ἴπ6ὸ Μαϑββίδῃ. Βυὶ 
ἔγοιη {15 ορὶπίοῃ Κυΐϊποοὶ ἡἰβϑθηΐβ; ψ ἤοβ6. ΓΘΆΒΟΠΒ, 
Ἠονόνοῦ, ἀο ποῖ 86οηὶ δηθὰ ἴο τπηιισῇ δἰζθηςίοη 
ψ ἤθη Ορροβϑὰ [ο ἴπ6 υπϊθα Δι που οὗ [ἢ 5δογϑὰ 

5 ΤΕ 9 ρεπεγαῖν τπουρς {Ππαΐ εἷς ΟΥ εἶ, ατγέ, ἰδ τϑηςὩρ; ΔῸΣ σὺ. 
ΤῊΪΐ6 Πᾶ8 ὈΘΘῺ μϑγιϊγ οὐϊος ἴο ἴῃ6 Θοῃδίσγι οι οἢ 5 Ὀεΐῃρ δυϑρεπάεα 
(Ὠτουρὴ βονογαὶ νϑῦβεβ, 8η)6 Ὠοΐϊ οοϊηΐηρ; Οἱ Ὀείοτα νεῦ. 29; δηά 
1}18 αἰ ΠΠςΌΪΥ γᾶ ἰπογοδδεὰ ὈΥ ἴἢ6 ψνοσὰ8 καὶ τὰ νῦν, ννΒ]οἢ ΟΓΘ 
ΨΕΓΥ͂ ΡΓΟΡΕΓ; τὰ νῦν (ΟΥ τανῦν» Ὀεοΐῃρ; Ορροβθοά ἴο ποτὲ, Ὑ] ον ΓΟΔΥ͂, 
ΟΥ ΠΥ ἠοΐ, ὈὉ6 υπάετϑίοοά Ὀείοτε εἰτὼν : “Του, [οτὰ, γγῇο βοτ- 
γηεγὶν ϑαϊιαάδῖ Ὁγ Ὠαν!ὰ, γὴν ἀο ἐἶΐ6 Ηεραίδεη ταρε, ἃς. ον 8180 Ἰοοὸῖκ 
ὉΡΟΩ (Πεὶν (Πγοδίβ," ἃς, [1 ἐογπιογὶψ Ὀ6 οπιῖεά, (ἢ6 τηεπίΐοη οὗ 
Δ ανίά 8 βιιβιεϊδηϊ ἴο δῆονν (Ὡς ορροδξίοι, ἰο ποῦ. ὋὉ Θεὸς ἰ5 μιιΐ 
ἴον ὦ Θεέ. (Μαικ)αθὰ ) 
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ψΓ ΕΓ, δηα {πὸ τπηοβϑὲ δα ηθηΐ Τ ΘοΪορΊΔη8, ΠΟ] Δ] Πρ’ 
ἘΔΌΡΙ ϑοϊοποη {4860 ἢϊ], ψῇο σοηΐδβ865 ἰῃαΐ 41} (ἢ 6 
δποίθης ΒΔΌΡ18 ἀ1α 50 Ἰηΐογργεῖ 1. 15}.4}} {πογείογθ 
ὁη {Π6 ΘΙΏΡΕΥ ϑραου αι οη5 οὗὁἨ {πὶ (ὐοιηπιφηίδίοσ, 
Δη4 ταῖμοῦ ἴὰΓ (0 ἢ15 8014 ρῃΠ])οΪορίςσαὶ 118 Ταῦ] 005 
οὔ [Π6 ρϑϑβᾶρθβ ἰὴ αυθϑβίίοη, ψὮ1ΟΪ. Ὀδίπρ, 88. 804], 
ἀεη γος ἔτοπι [Π6 Ὀ68[ βοῦς 68, ἃΓ6 ἀθϑβογνιηρ οἵ στοαὶ 
διιβητίοη. ἱνατί, τοὴψ. δο 16 ΓΙ), Ψ ΠΙ οἷ δυτα Δ οἢ 8 
ΓΟηο6Γ8 εἰς τί, ον" τὐλαί. ἩδΒΥΟὨΙι 6 ΘΧΡΪδΙ ἢ8. {Ππ6 
τογὰ Ὀγ διατὶ. Φρυάσσειν (Κα {Π)6 ΗδεΡ. ὯΔ) δηά 
[15 ἀδγιναίνοϑ ἀγὸ υδοἀ οὗἉ [ἴῃ 6 ὮΙ ΠΥ Ηρ, ΟΥ πο ρῃ!ησ 
ΟΥ̓ ΠΠΟΓΒ65 ; 88 ἴὴ Χρη. 46 τὸ Βα. 12, 12. Βιοά. δὶς. 
687 "». Ολ}{{π|. 1,ν. ῬᾺ4]}}. 2Φ. 866 Οδίδκοιν οἡ ἀπίοηῃ. 
9. Ρ. 864. ἀπά {πΠ6 (οιπιηεηίαίοτβ οὐ Τ᾿ Μᾶρ. 901. 
115, Βούγανθγ, 8564 τηθιδρἤΠου Δ} } νυ οὗ γιθη. Ἡρησθ 
φρύαγμα δ τύφος ΔΓ6 Ἰοϊη6α Ὀγ “]!14η Υ. Η. 2, 10. 
Ατιϑίεη. Φ, 16., απὰ να ἴανα φρύαγμα δῃὰ μεγαλαυ- 
χία ἴῃ ΡΙυι. ἀα6 Εα. 2, Θ. δὸο φρυάσσειν ἴῃ. Ὠιοάοτγ. 
δὲς. 191 ». 8 Μᾶςς. 2, ὦ. ΟἾΠῸΓ Ἔχ Πρ 68 πᾶν θ6 
866η ἴῃ Να]οϊκηδογσ. ὍΠ6 86η86, (ῃογαίογο, 15 {ἢ18: 
“Ἣν ἐο {ΠΥ τοροὶ δραϊηβί ἴ(ἢ6 Μαββίδι, ἢν θη- 
ἀδανοῦγ ἴο βῆδϊιε οΥ̓ ἢ]5 γαϊο." 

45. Λαοὶ ἐμελέτησαν κενὰ; Μελετᾷν, Κα {πὸ ΗΘ}. 
ΓΝ, βρη 68. το πηδα!αία οἡ, {{π|πΚ οὖ; δ5 πη Μδαικ 
18, 11. Χεϑη. (γν. ὅ, ὅ, 14. κενά (8 Βεηροὶ ν6}} 
ΟΌΒΟΓν65) Π85 {Π6 ἔογοα οὐ δὴ δάνοι ; 85 1η 900. 21, 
ϑ4., ψἤσγο ἴ(ἢ6 δορῖ. Γοηάθιϑ παρακαλεῖτε κενά ; Ὀυῖ 
Ὁ Ααιμ]ὰ ἰἢ6 ΗΘ. Κ᾽ 183 ΧΡ γθββϑὶ Ὀγ κενώς. (Κυϊη.) 

δἴϑιθιη 1{{π|8ιγαῖθ5 {ἰπ6 δοηέἑηιθηΐ ὈΥ ἃ Ῥτονογῦ ἰουπὰ 
ἢ διυι48 ἀηα Δροβίο! 8 : κενὰ κενοὶ λογίϑονται νΕ]. 
βουλεύονται. 

960. παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς. 1.6. δέοοά τ 
({Ὁν ορροοϊἐϊοη). Τίνα ΗΘ. 15. ΤΠ, ἢ ]οἢ ν ἢ 

βἰσηϊῇῆοϑ ἰο ηεἰπέσέεν μήΐο, ποίρ ; ἃ5 ἴῃ 000. 1, 6, 4. 
Ζκαοῖ. 6, ὅ., ἃηά 15, ὑγν 1η)6 ΑἸαχαπάγδη 96ν5, δηά 
{π6 νυγίίθσβ οὔ {πὸ Νὸν Ταεβίαμηθηϊ, δχριθβϑβεὰ Ὀγ 
παραστηκέναι. Βυὶ ἢ ΔΤ 15 α150, Κα παραστη- 
κέναι, υϑεα ἴῃ ἃ Ὀ84 8εῆ86 οὗ ἰἢοβ6 ψῃο ορρμοΞδ, βιδπὰ 
8ἃ5 Δάνουϑαγίοϑ ἀρϑίηβί; {8 ἀνθεστηκέναι ἀπὰ συνίσ- 
θασθαι. ἜΠ6 ψοια8 ΓΤ 5») σοΐοια τυ ΤΙΝ, ἃ8 
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Βετα κατὰ τὸυ κυρίου Ψ1{} παραστηκέναι" κατὰ τοῦ κυρίου 
καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ. αὐτοῦ, ““ ἀραϊηεῖ αοά, ἀπά {Π68 
Κιηρ δηοϊηΐθα δηὰ δρροϊπίθα Ὀγ ἷ πὶ. Εοτγ {ἰϊο88 
Κιηρδ γορθ]]οά ἀραϊηϑὲ Οοά, ὈΥ γοϑιϑηρ τἢ6 Κιηρ 
ψ ἤοπι Οοὐ Πα δρροϊπίοά. (Κιυη.) 

, 927. συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας. Γὰρ [88 γα (ἢ 6 
86η86 ΟΥ̓ μέΐψιο, ϑιγοίψ. δε {πῃ ῃοίθϑ οἡ “οὶ. 9, 80. 
Μδϑηγ Μϑ δ. οὗ ἀϊεγθης γεοθηβίοῃβ, Δηα βενθγαὶ Ἐδ- 
{Π6γ5 δηἦ Ν᾽ γβϑίοῃβ 84 ἐν τῇ πόλει ταυτῇ, Ψ ὨΙΟΙ γν88 
ΔρΡργονϑά ὃγ Τίρμοοι δηά Ηδπηιηοης, δηα ἢᾶ5 θοθη 
τοοοϊνοά ἰηΐο ῃ6 ἰαχί Ὁν ΒεΖαᾷ, Βοηρεὶ, δηὰ Οτῖθϑ- 
θ46}), ψτπ [Π6 ἀρργοθαίοη οὗ Βοβθηπλ ον δηᾶ Καὶ- 
Ὠο6]. Τῇ 'νογὰ8β ἅἀγθ (ῃουρῃϊς ἴο Ὀ6 βιρροτγίεα ΌΥῪ 
Ρ5. ὦ, 6. ἴο ψ Ὡς ΤΠ Ὺ 866ηὶ ἴο ῃᾶνα τοΐθιεηςθ. Βυΐ 
ΟΝ ἴῃ 6η ἃγα ψ6 ἴο δοσοιηῖ ἔογ {Π6ῖγ οπηϑϑίοη Τὸ 
ἴῺ6, 1 σοῃΐθδββ, (ἤν ἀρρθᾶγ ἴο "6 ἀδγιναὶ ἴγοιῃ (ἢ6 
τηδγρίη; δηὰ 806), 1 βιιβρεοῖ, 8 {π6 ορίηίοη οἵ 
γνεοιβίθιη. Γαδ ρμίιγαὶ λαοῖς, 10 τᾶν Ὀ6 οὐϑογνθϑά, 15 
Ρυΐ ἔοι {Π6 δβἰηρσιίαν λαῷ, ΠΟΙ. Κα! ΠΟ 6] {Π 108 15 ἕο 
1Π6 84 οὗ ἴὩογΘ ὄοχᾶςί σογγοϑροηίθηςσθ [1 ἤᾶνθρ, 
ον νοῦ, ποις ΠΠΔΠΥ βυοῇ ᾿ηβίδησοβ οὗ ῥ᾽ γα 8 [ῸΓ 
δ ηριἶαι8 τη {Π6 ἰίογ ατθοῖ, τῃ6 ΑἸ ἐπ κυ; δηΐ 
ἰῃῆ6 ΗεΙ]οηϊδίῖς νυγιίθγβ. δας ἃ 1.86 4͵50 [Δα ρίδςα ἴῃ 
{π6 18Π1η ρορμέμο, οἵ ψῇῆϊο  οἰβίθιίη δάάιιςθβ δχδιῃ- 
Ὀἰ68 ἔγόπι {ἰνγ, ψΦυβίίη. Μαΐᾳ, ΡΙηγ, δηά Νηρ]. [0 
18. τϑιηδυΚαῦ 6, {πᾶ ἴῃ 4}} οὗ {6 {Π6 ῥ]υΓαὶ 15 8850- 
οἰδίθα νι ἀποίθι ἠοὰῃ ἐπ ἐδο ρέμγαΐ, Μ Ὠϊοἢ 86 6 ΠῺ8 
ἴο σοηῆτγηι ἰἢ6 οὐδογνδιίοη οἵ Κυϊποοὶ. 

28. ποιῆσαι ὅσα τ χεὶρ σου καὶ ἡ βουλή σου προώρισε 
γένεσθαι. ϑοῖηα (οιηιποπίδίοτβ ἀγθ οὗ ορίπίοη {πᾶ 
ποιῆσαι Ποηηθοΐβ ΨΠΠ} ἔχρισαι αἱ νοΓ. 427, ποί {πα 1η- 
ἰογιηθάϊαϊα οσγα8 Ἡρώδες Δηα λαοῖς Ἰσραήλ 1 συν- 
ἤχθησαν. Βαῖ (ἢ15 ἐγα οοξίο 18 ΠΆΓΒ), δα, ἃ5 ΕΓ ἃ8 
1 Κηον, ὑποχδιηρὶθα, ἸΠοιῆσαι τηδΥὺ πιοῖρ ΤΊ ὮΕἰγ Β6 
Γοίδισθα ἴο συνήχθησαν. (οιηρᾶϊα 8, 17 ἃ 18. Ἡ 
χεὶρ σου καὶ ἡ βουλὴ ἅἃτ6 Δῃ ΘΠ] 4415 ΓῸΓ “(ΠΥ 4}}- 
ρον 1} ψ1}}. (Καϊη.) Δηά 8ο (βευμηθηΐυβ. ΤῊ ]8. 
ἤοννανοῦ, ΔΡΡΘΑΓΒ ΠδΓβἢ δηἃ ἀπδυςῃογσθά. [Ἢ ργθίογ, 
νὰ τηοβδί ατοοῖκ δηὰ 1,δη Εδίμογθ, 88 ΝίβὈ] 8, 
Οὐδπλθγαγὶ 8, ὅζο. (ΚΙ ηρ ἴ το ἀθηοία (Π6 ρῥγονιἀθης αὶ 
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ογάογίηρ οὗ αοά. Εοτγ, 48 ὙΥΠΙΓΌΥ .5}}}γ ὌὈβογνθβ, 
ἴΠ6 δλαηπά οὗ οὐ, ἴῃ {μ6 ΟἹ Τοβιδιμθηΐ, γοϊδῖθβ ηοῦ. 
80 ΠΊθΟἷ [0 15 μοι067", ἃ8 ἴο [15 τυέδάοπι Δα ργον! ἀθῃ- 
[14] αἀἰβρβηβδίίοηβ. δο ΨΦοῦ 27,11. ““1 ψ1}} ἰθδοῦ γοῦ 
ὈΥ ἴῃς ἢδηὰᾶ οἵ Οοά. (866 πιοτὰ ἰη 0 γ.) ΤΠ6 
56 η{Ππηθηΐ σοηνογοά ἴῃ ἴῃ 6586 ψογάβ8 15 (18: ““ ΤΟΥ 
Ῥαογβθοιθα δηῃὰ βίον 0685 ἰῃ6 Μοβϑίδἢῃ ; θυΐ {Π18 τνἃϑ 
οηθ Ὀγ ἴπΠ6 νψ"]}, ργονιάθηςσθ, ρογπηϊβδίοη οἵ (ἡοά, 
ἢ ο σου] ἃ, 1 6 Π88 ρμοα8θά, αν ἔβγα 8}} {πο ῖγῦ 
οἤονίβ. Ἐ 

29. καὶ τὰ νῦν, Κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν. 
Τὰ νῦν 18 Δῃ ΘἰΠΠρτο4] ἜΧργθβϑίοη ἴογ κατὰ τὰ νῦν ὄντα 
πράγματα, ἵπ ργοωδοηξίά, ξον ἐλδ ργοβεηέ. Τῇῆδθ 6χ- 
ΡΓΘΒΒΙ ΘΟ. ΟΟΟΙΓΒ ἰὴ {Π6 651 (Ἰαβ8160 84] τγιῖογβ; οὐ ψῃϊοῇ 
ἜΧΘΙΏΡΪ65 ἃγα σίνθη ὈΥῪ ὙΒΡΠΕῚ ΕἸΞη ΘΓ, πα Υ δἰβίβιη. 
τοί οὔβογνθϑ {παῖ ἰθ δργον [Π6 σογγοβροηάθης 
Ῥᾶσγίοϊα ΠΙ͂Ν Πᾶ8 ἃ Πογίδίοιυ ἔοιςθ. [0 15 τσ ν γὸ- 
ΤΏΔΓΚΘΟ ὈΥ {6 1,Διη Εαίμοτβ, δηα, οὗ {86 τπηοάθγῃ 
(ὐοπιιηθηϊδίοτβ, Μϑηοσ 8 δηά Κυϊΐϊποοὶ, (Παΐ ἔπιδε 
5:5} 1Ηῆ68, ““δὸ Ιοοῖκ ὕροη {πεῖν (Πγοαῖβ ἃ5 ἴο {τυβίγαίθ 

Ἐ ΤΠ βδίηθ νίονν οὗ 106 δυ)εοῖ 18 (Δ Κοὴ Ὁγ Ῥ εἰδίεϊῃ, ἴῃ ἴμ6 ξ0]- 
Ἰονΐπρ; εἰεσαηῖ δπηοίαϊἷοη Ὁ 

““Ἡογοαα8 εἰ Ρ᾿]αΐυ8 β'πα ἀυὐϊο νο]εθδηΐϊ β8ιι τ σΟΠδβ τῇ ρογῆ- 
σεγα, ϑυᾶαιια μοιεδίαία δρυΐ], Ῥωυϊαθαῃϊ ΠΟ ρο5856 8]116ν ἤδγὶ, αυλτῃ 
υὖ θη ΕνΔΠΡΟΙ εχιραδγείαγ: 866 νῈ] τῷ ἷ8 ν6] {1 Ππ|Ὸ σεγὰ 

᾿ Βιρμ]Ποῖο Αροβίοϊοβ δὰ οἰϊδηιδιπη γοάβοίγοϑ ; ΟἸΠΘΠΊ, ΡῈ Ρ αυδηὶ 
Εἰαθογεπίοῦ Αροϑῖοὶΐ, τἰπιαῆὶ 6588 οὐϑιγυοίδπι; δὲ δὰϊ οΔ]]110 ἰβίο 
σοηβ ΠΟ, αι δἰἰοητίατλ ἰμϑ6 ἱπαϊχεγδηῖ, δυϊ νἱ ἀρεγίἂ νἱοἴι!ΓΟΒ : 
Αγροβίο!! νεγὸ ἱρεῖ, ἀυτὴ δα δριιῃῖαν, δὰ δα οοηδιρίιηῖϊ; Ποιηΐ-» 
ὨϊΠ} ΟΟὨ511115 Ορροηιιηῖ οσοηβιϊ πὶ [) 6], οὐ͵ι.8 βαρ θηςε οοτηραγαία 
ΟΥΏΣι πη Ποιηΐηιπλ ΤᾺ} }{88 δι! ἰ1ἃὰ ὁδὶ ; Ὠοηλίπα αι ροϊδης)ε8 Ορρο- 
πυηῖ αἰνηδῃ) ροϊοηςα. ϑοϊμη σαυβατη Ενδηθ6}1}, αε8 εἴ Π08- 
ἴγα εϑῖ, (101 συγε οὐγαΐηιι8 6850 : βοίτηι18 ἢοϑῖθϑ ὨΟϑίγοϑ ἴδοι ὃ6]- . 
Ἰὰπὶ βέγεγα; βοϊίηι8 ἴῈ οἰπηΐα ἰμβογυτι οὐπβὶ]ΐα εἴ τηοἰ πιῖὶπα ὑπὸ 
δρίγίτα αἰ ΠΠΓα μΟ586 ; ογθα Πλι18, Θ05. Π6 σΔρ τ αι] 61} σα ρ τ ΠΟ8- 
ἴγο ΘΥΙΡΕΓΘ μο886, ηἰδὶ ἴι1 ρεγιιιἴι8; ἴ6 δυΐοιη Ὧ6 ροΓΠλ 880γ 111, ἢ δὲ 
αἰιδὰ Π0Ὁ]8 88] υἰ|ᾶγὰ, οἴ ἀοοίτγηεα ΕἾ} ἴὰ] γγομπχονοηαθ ἰἀοπουηλ 
εὐ. 81: ἀδογονῖβιὶ αἵ Ἰιοβῖ νοχαῖ ΟὨΪΌ8 ΡΟΓΙῸ ΘΧΡΟΙΒΠΊΌΓ, 
ὮΔΌΕ6Β ὯΟΘ μᾶγαίοβ νου 118 ἰεβϑί68 : 81 ΠΟ8 ἀθογανίϑιῖ ὃ ργρϑθηῖϊὶ ρῥεγὶ- 
οἴ]ο δεῖρογα, οὐ)ὰ5 ροϊαηιῖε ἤος οϑὶ ἔδο ] πὰηὶ, δρθηνὰβ {δὲ ρτὰ- 
ι115ὅ. (Οὐοπβάϊιηιι8 δυΐειη, αοτη οι ηαιι τγοδ οδάδῖ, οδυβϑδηὶ ἔνδη- 
Βε}} δὰ Ὁ ἰ6 τϑοίοια ἀεί εἰ πιθηϊ ἢ ὨΟΏ 6ὅ886 ᾿)858ΌΓΟΠΊ, οἱ 111}18, φαὶ ἴ6 
ἀπ καηι, οηγηΐα οἴαπὶ δ ρεββέιο οοηϑβι!ο εἰ ϑυ μηδ νἱ 80 μὴ ῃ1- 
οἷ8. ᾿ἰμρϑδογθηι αρὶδηίαγ, ἰῃ ὈΟΠΌ πὶ ΟΘΒΒΕΓΆ.᾿ 
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{πὸ δχϑοιτίοῃ οἵ {ποιη.ἢ ΟΓΊἼΒΙΒ 86, πονενογ, ἴδον 
δίῖνα ὯΟ ΘΧΔΠΙΡΪ6Β; ΠΟΙ 4ο ΔΗΥ͂ ΟΓΕῸΓ (0 τη6, Θχορρῖ 
1 ἼΔΥ ὕ6 αἰϊοννρα ἴο σοιηρᾶγα {{Π6 ΥΘΓΥῪ 838Π18 1156 οὗ ἃ 
ποῖ ἀἰ58: 1} 4Γ γα, παιηοὶγ, (πὸ Ηοῦτγ. ὝΡΦΘ, ἐο υἱσῖέ, 
ψ Π ἢ 18 υϑ6α Ὀοϊὴ ἰῃ ἃ σοοά ᾶἀηὰ Ὀαὰ βοῆ8θ. Τῇῃθ 
(οπιιηθδηΐδίοῦϑβ Γοπιαγκ, ἰΠἱ δὸς, Δη {(Π6 Γ,Δἰη αα, ἃΓ6 
ἐγθαιθηΐ [ἢ ρΓάυθυβ. ὅδθ6 οη. δ, 5. Ηοπι. !]. γ.561. 
ψιν. Ψπ. 42, 789. δηὰ οσοῃδι!ε ΕἸβπογ, ὟοΙ , δηὰ 
ΒΑΡ δὶ, οἡ Μαγκ 10, 837. 

80. ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν, ““τ}}}}6 
τποιι Ἔχίθηαοβί (ἢ η6 ἢδπΠα ἰο ἢφαὶ {ἢ 6 510 Κ. Α Ηε- 
Ὀγονν ρίγαβο, (ἰδοϊαγδίνο οὗ ροιῦθν. ὅ6ο ΟΪδ85. 984. 
- 81. καὶ δεηθέντων αὐτών ἐσαλεύθη ὁ τόπος. ΤῊ 8 τη- 
ἐχρεοίοα δαγίῃαχαδκο ννὰ8 ἴο {Π6 σοηρτγορδίίοη ἃ βίρῃ 
(δι οὐ μῥαά ἀορανἀ ἐλοὶν ργαψον5, δηα που]ὰ Ποὶρ 
(πο πι. Εογ ὄνθὴ {π6 (ἀθηι 658 θοονοα {πδὲ θάσγι ἢ. 
4118 Κ65 να ΓΘ 80ΠΊ6{{Π|68 ΠΙΔΓΚΆ5 οὗ αἀἰνίηθ Δρρτγοβαϊίοη 
δηά ἔλνοιυζ ; οὗ νν ἢ 6ἢ) πηδγ ΘΧΔΠΊΡ 68 ἄγ δἀἀπορά θγ 
Ῥγίοβοιιβ, ουσῇῆϊςγ, ἀπα ΥΥ δἰβέειη. Ὲ Καὶ ἐπλήσθησαν 
ἅπαντες Πνεύματος ἁγίου, ““ ἅΠ|64 νὴ ἢ βδογεά δγάοιιγ,᾽" 
ἃ8 80ΠῚ6 Γοσθηΐ (ὐοπιπηοηΐϊαίοῦβ γοηίογ; δὰῖ ΜΠ 1ς 
15. ἃ τηο(ΐε οὗ ἱπίογργθίδιίίοη (ῃδΐ Θχοθθα ΠΡ ἸΟνΘΓΒ 

“ Α ΟΥ̓ [δοθς {Π|Ὸ πιοϑῖ προγίδηϊ ἀγὸ {π ΓΟ] ον. Κίγρ. Ἔη. 8, 
90. Νἱχ εα ἴδϊιι8 εὐδιῃ ; ἰγθηεγο ομηηΐδ νὶϑα γορδηῖο, Επϊπααια 
Ἰαυγάπαιια Ὠεὶ, ἰοϊυπβαιθ ἠιονοεῖ Μοηϑ οἰγοιπι, εἴ ποιρῖγε δπογ 8 
σογίϊη8. Τοο] 58. Οαἰσοὴμα, ἰπ ΑΡΟ]]. 1. οἷον ὁ τ΄ ὠὡπώλλωνος 
ἐσείατο δάφνινος ὅρπηξ, οἷα τ᾽ ὅλον τὸ μέλαθρον, ἑκὰς, ἑκὰς ὅστις 
ἀλιτρὸς, καὶ δὴ ποῦ τὰ θύρετρα καλῷ ποδὶ φοῖβοι ἀράσσει. «ανιδίι- 
ἐμὰς ἀ6 Μνυβίογ, ῷ, 4. ἀδ δρμαγί(. 1)60Ὑ. τὴν τε γῆν μηκέτι δύνασθαι 
ἁστάναι αὐτῶν κατίοντων. Ουϊαϊωα, Μ. 15, 674. Υἱχ Ὀεηδ ἀφδείογαῖ, 
δυΠΊ ------ Αἀνοηϊααιιθ δι10 5 σηλ 4 06 Θ6ΓΆΒ406 ἤοτοδαυς Μδιηογε- 
ὕη)416 βοϊατη ἤλϑι ρίδαιια δι γθὰ πιονῖζ, Ε82). 6, 4. ϑιαέϊις, ΤὨοῦ. 
4, 331. ΜΙνγαθαΓ, οἰΓ τοι μα τ] (ΓΘηγυΐθ86 Ὠίαπ ΝΌμΟΓ νἱβδ. 
Ῥίως. ῬαΌΪΙς. ν. 10] ἢ. λέγουσι σεισθῆναι τὸ ἄλσος, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ 
φωνὴν ἐκπεσεῖν μεγάλην --- ἦν δ' ἄρα θεῖον τι τὸ φθεγξάμενον. 
δβοδοεοίίρεοηῃ [Ἰὰ5 ἴπ6 ΟΠ ον ̓ηρ; ἘΔΌΒΙ ΠΟΙ Ἔχαηρίοβ. [αᾳτὰ Ηδῦδα, 
ᾷ 44 (ὐυμπ ἢ. ϑίιρθοη δρεῦῖγοῖ ο8. 801), σΟΠιηοΐ!5 οϑῖ ]ϑουϑ, 
ΕἼΠΙΣ ΡΊῈΡΉΝ, οἴ 506} εοὐτηητοίΐ δυπῖ, Αεἰάδ Ἰοσυ οχ ΤΑηοῆυ πᾶ 

. βρτα δα ς. ὦ, 8. δἀάἀμπιείΐυη. δόῦδνῦ Εχοά. 0], 4. οο]. 14. Κα. δ᾽θοη 
ὀχ νοσοηλ, οἴ ογανὶτ αἱ Ὠευτ 85. Β. Οὐυυηι ργϑοαβ βηϊββεί, νοηϊζ 
Π. Εἰΐοβεσ δ] 18 ε)υ8 εἰ Η. ΑὐΌδθάΑ, εἰ δεἀεγιηΐ οογαπὶ ἧ'ρδο. Ωυ0 
ἔλοῖο νἱάογυηῖ, αποα (ἐπε ῦγεβ οἶθγὸ ἀϊθ ὀχογίε βίηϊ, εἴ ᾿Ἰαπηθη ᾿ηρθΩϑ 
ΒΌΠΠΟΓΘΌ ΠῚ οδὲ ἴῃ τᾶ Τιδοσί δ ἶβ, ἼΩΝ ΠῚ Ὁ9. »ΠΡΙΝΊ, οἵ του 
116 Ἰοσβ σοτητηοί}8 65ἴ. ᾿ 



ΑΟΤΒΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΕ8, Γ(ΗΑΡ. 1Υ. ᾿ 14 

ἴηρ [Π6 86ηῆ886.ὡ ὙΠΟΓΟ 866Π|8 ἴ0 ἤᾶνα ὑὈ66Ὼ ἃ 86,510 6 
1ΠΠ4ρ86 οἵ [Π6 Ηοἱὶγν ϑριγιΐ ; τῃουρῇ 1 δηλ ποῖ ργεραγρά 
ἴο 58Ὺ, ψῖῃ Ὧγ. Ποαατγίάρο, (Πδὶ {Π18 ψγ88 δοσοιηρᾶ- 
Ὠϊδα νἱτἢ Δ υἱσέδίθ ἐγηιδοί οἵ 115 ἀδβοθηΐ ; 84} 
1685, ψ ἢ Ὅτ. Βθηβοη, {παι 1Π6 εἰουοη ἐοησιιος ἀρδῖηῃ 
6}1 οὐ {πθ. 18, ἱπάἀ 664, ἰ5 ὈεΙηρ ψῖ86 ἀρονα ψηδΐ 
185. γι Ὰ6η, δη βο ἢ ἰΘΙΠΘΓΙΓΥ͂ 185 σΔΓΘί Ϊγ το 6 
νοι 6, 81:η66 1{ πᾶν ἰοδά, δοσογάϊηρ ἴο [Π6 [ΘΙΏΡΟΓ 
οὗ τϊπὰ 1ἰ πηοοῖβ 1, 88 Μ.6}1} ἴο βυραογϑιπίοη, ἃ8 [0 
ΒΟΘΡΤΟΙΒ1. 

ὅφ, δα {π6 ἢοΐδ οἡ 9, 44. Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πισ- 
τευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μιὰς ΤῊΘ᾽ ἜΟΧΡΓαΒβϑίοη 
ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μιὰ, ἴἃ τηιιϑῦ Ὀ6 οὐϑεγνθά, ψὰ8 ἃ 
Ρτγονθγρίαὶ ἀσβογιριίοη οὗ ἔΠ6 τηοβϑὲ ἰοπάθγ δῇεδοιοη 
Δ οἷοβα υπΐϊγ. Οὐ {6 πογὰβ οὐδὲ εἰς τι τών, 
δις. 866 {ἢ6 ποΐθ οἡ Φ, 44. 

88. καὶ μεγάλη δυνάμει ἀπεδίδουν τ. μ. ο. ἀἁ. ὙΤΠοΓα 
Β66Π1Β ΠΟ τϑᾶβοῃ, ψὶ ῬΓΊσδοι5, ἴο ἸηϊοΓρτγοῖ (Π6 6χ- 
ῬΓΕΒ8Ί0} ἐν δυνάμει Οὗ πιϊγαοῖοα. Τι 866 Π|5 ΟὨΪΥ ἰο ἢᾶνδ 
Τοίδγαπορ ἰο {86 ΤΌΓΟΘ δηα οἰἥοδον οὗ {ποὶγ δἰοψαθηςσα 
8ηἀ ΡΟΨΟΓ ἴο ρογβυδαθ δηα πον {{π 6 ἢδαν 8. οὗ {Π|6ῖγν 
ἤὨράγογβ. δα [ἢ6 ποΐθ οἡ [μι|ΚῈ 4, 89, 24. 19. (Κυϊη.) 

᾿ὙἾΠ6 58η16 νἱον οὗ 1Π6 80] οἱ 15 (ἀκοὴ ὈΥ Ηεϊηγίοἢ8 
δηὰ ὙοΙ, Ἐὸγ των ραᾶγί, 1 ψουϊὰ ποῖ οχοίμαάς (6 
ἴοτςθ οὗ {παι ᾿παγιιῆς!α], θυἱ ἰπηργθϑδῖνα ο]οσαθησα, 
ψῃϊςοἢ, ἐουηάθδα 1η σοην!οίίοη, δηἀ βαρρογίεα ὕὑγ [ἢ 6 
νἾ510]6 εβδοίβ οἵ Ὠιίνίηθ ἴἄνουγ, νου ρσῖνα {Π6]Γγ 
γγΟΣ 5 δὴ οῇδοι ταγοὶγ ἰο θ6 ἔοιιηα ἴῃ {ῃ6 τηοϑὲ ρο- 
ἸΙΒῃ6α ογαίοσυ : θὰϊ [ τηιϑί πηδίπίδη, ἰπαὺ [ΠΘΙΘ 18 
οογιργοἠοπάοαά ἴῃ ἴῃ 6 δχργθϑϑίοη ψηδὶ νου, ἀρονα 
ΘΥΘΓΥ {Πρ οἶ86, θῆδὉ]6 {παπὶ ἰο 5ρθὰκ ψ 1} βυσἢ 
ῬΟΨΘΙ, παπγεῖν, {π6 ηηργαοίοα Μ  ϊοΐ ἔΠῸῪ γογα οσοδ- 
5ΒΙΟΏΔΙΙΥ ΘΠ ΔὈ]6α ἴο ψοτκ. 

Ἐ ΟΥ̓ ἴα οχϑιηρῖες δὐάδυςσείὶ ὃὈγ ἴπ6 Οοτηπιοηίδίοτθ, αγοίΐυ5, ῬΥὶ- 
σξουβ, Εἴθπεῦ, δηὰ Κυρκο, {πὸ ἔο ]οννῖπρ ἄγε {ὸ τηοϑὶ ἀρροεϊίο. 
ῬΙαῖ. η (δῖ. ψῆο οἶζεθ ἴῃ ἔυ]Πονίηρ' δηιίεηῖ νεγϑα : Δύο φιλοὶ, ψυχὴ 
μία. Ὀίορ. [ετί, 1... δ, Ο, 1. ὃ 2. ἐρωτηθεὶς τί ἐστι φίλος ; ἔφη μέα 
ψυχὴ δυὸ σώμασιν ἐνοικοῦσα. Ἑυτὶρ. Οτεβῖ, 1047. Ατϊβίοϊ. ΕτΉ. 9, 
8. Ονϊά, Βαβι. 4, 8. Μιηυϊίι5 ΕδΙχ : Ογθάθγοθ Ὀπδπ τηδπίοδιῃ ἰῇ 
ἀυοῦι!5 ἀἰνίβαπι) ε856, 

ΥνΥΟΙ, ἵν. 1, 
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53. ἄρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐταύς, ““Δῃά {π6 
ὙΘΓΘ εἶ ἴη στδαί νοῦς τοϊἑἦ ἐξ ρεορίς." Ἐν χάρις 
ἜΖα, Ῥιϊίσθυϑ, Ηβδθυπιδη, ἮΌΥ, δὰ Ποάαατγιαρό, 
πη ἀογϑίαηα ἰπ6 ἔδνοινγ οὗ Ουοά. (45 ἴῃ [ἀκ “, 40. 
Ἐρἢε8. 6, ΦΙ. Βοηροὶ γθηάοτϑ, “1 ἵδνοιγ Ὀοϊῃ ΨΊ 
Οοά δηά πιδη." Βυϊΐῖ ἴο {π686 ἱπίογρσγοίδοηϑ ἰ σδΠ- 
οί ᾶ886η{. Εοτ᾽ [ἢ6 ΝνΘΙῪ σοΟΠΠΘΧΊΙΟη (σΟΙΏΡΑΓΟ νοῦ. 
87). πα {Π6 ράγα 6] ραββᾶσα οἵ νοσ. 47. οἰθαῦν μεν 
ἀπᾶΐ (Πῆ6 ψογαάβ ᾶγὰ ἴο Ὀδ ἤθγθ υπαογϑίοοα οὗ {Πς ἴα- 
νοῦ Οὔτ 6 ρεορίο, ψ ῃϊοῖ (Π6 ΑΡοΞΒ1168 δηὰ 1Π6 τοδί 
σέ ιμ6 Ομ γιβίδιιβ ραϊηο ὈΥ {Π61γ τηυίιαὶ ἰονα δηά 
ΠδγιοΩΥ͂ (νοι. 82), δηά ὈΥ {Πεῖγ ΠΟ γα ΠΥ ἰονγα σα 8 {{πῸ 
Ῥοοῦ. ὅδδα νεῦ. ϑ4ὲὅ. (Κυϊη.) Τὸ {Πὶ8 πιοάς οὗ 1ῃ- 
τογργοίδιίοη, ἢ οἢ ᾿ψγ88 430 δαορίεα Ὀγ Οτοίυ8, (4- 
ββυιῦοη, Ῥεϑάᾶγοθ, δηα Βοϑδηχηογ, 1 ΘΠ γον δοοθάδ. 

84. ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, δύσ. 
ΟαἸνίη δηά Ηδυπιδη. γρΉ Εν τϑιδγκ, ἰπδί τὲ σαπηοῖ 
θ6 ἤδῃοδ ἰηΐογγοα {Πδἱ αἰέ δηὰ δυεγῳ οπ6 οἵ ἴἴοβα ὟῆῸ 
ἢδά [ἈΓΠῚΒ ΟΓΥ ἤοι!8658, ΒοϊΪ ἃ ρᾶγί οὗ {πὸ ροϑβθββῖοπϑβ. 
ΕῸΓ ἢθγα Ψψ6 ἤδνθ Ὡοΐ πάντες ὅσοι, ἃ5 ἴῃ ὅ, 6. Μεί. 
7, Ἰώ, 18 ὃ. 44., ἀῃηὰ ὅσοι 15 εἰβονῃογα ρυΐ 1ηἀεῆ- 
πίϊοὶν; 88 ἴῃ 90, 38θ0θ.{ ΤῊ19 νίονν οὗ τῆς 80 )6οι 15 
δίγοησίν οσοηῆτγιηθα ὈΥ [6 ψογά5 δά ἀγεββεα ὃγ Ῥείεγ 
(ο Αηδηΐϊα8. (866 ὅ, 4. ἀπὰ {π6 ποία οῃ 2,44.) ΤΠΘ 
Ρἤγαβδ τιθέναι παρὰ τοὺς πόδας τινος, Ὑ{160}} ΟσσυΓΒβ 480 
1η ὅ, Φ. 7, 57. ἀφῃοίαθ8 ἰο σοιπιηϊ ἰο ἐπ 6 σᾶγο δηὰ αΪ58- 
Ροβδὶ οἵ; ἴοσγ ἴπ ἰῆ6 Ηερτγον, ραγίϑ οὗ {Π6 βοᾶν δεβ 
οἴφη υδοα ον {Π6 ρϑβοη ἢ: η861. ΟΥ̓ (ἢ15 ΝΥ εἰβϑίοϊη 
δἀάυοαβ βονθγαὶ Ὄχϑιηρίθβ. (Καΐη.). 86 ἤϊδὺ οὔ- 
Β6Γνθ, ΤΠ γθονοὺ, (ἢ δῖ (Π]18 ΔοίΊΟη ν᾽ 848 ̓ ηἰοπα ρα 845 {πῸ 
τηοϑί γον θη δὶ τποάθ οὗ τηάκιηρ τ 6 ἀδροβὶϊ ; 848 18 
ΤΣοιμασκοὰ ὃν (ἘουπΊρηϊ8, ἤοβα Ογά8. ἃγα {Π686: 
Ἔτι τὸ πρὸς τοὺς πόδας, καὶ σέβας αὐτοῖς περιποίει, καὶ 
ὀνείδους ἀφῆρει τῶν ἔνδριαν τῶν τρεφομένων. ᾿ 

Ἢ γγε(βιοίη ΠΟΙΓα σοιηραγοβ εῤατίηι, Ἀ. 4. δπὰ ὕα)ίκτα, Ἐ. 5. 
“«Ἤ, ΕἸίοδον, Β. οβυδ, απὰ ΒΕ. Αἰκί α, σδο ἴο Απιὶοοῖ, ννῆθγα ἢνοὰ 
Αδᾶ Φοάδῃ, νγῦῆο υδεὰ ἴο ρἶνα ᾿ἰΌΘΓΑΙΥ ἴο ἴῃς ΕκΌΡθίηθ. Ηἱἷἶδβ υνἱἔε 
ϑαϊὰ ἴο πἰπι, Ὦγ Ὠδϑοῖ ἴπου ἠοῖ ρΌης ἀονῃ ἴο (ἢ τηλγκεῖρ]αοα ον 
{1686 1451 ἴνο ἀαγβὲ Ηδ δηβδυνεγεὰ : ΤΏ6 ΒδΌδϊ 8 ἤατα οοπια, δηκὶ 
Ι πᾶνε ὯΟ [ὩΟΏΘΥ ἴο ψίνα ἰἤθπ ; 80 ἴ πὶ δϑῃδιηθδα ἴ0 ΡῸ ἀόνῃ ἰο 
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Οἱ τιμαὶ, υαἶμο, [ἢ6 ΟΠ ονηρ οχδιηρίθϑβ ἃγὰ δά- 
ἀμποοα Ὀγ Ὑγειϑιείη : Αρρίδη. Β. α. ὅ. Β. 1088. τιμὰφ 
τῶν ἔτι πιπρρισκομένων. - ])ειηοϑίῃ. Ο. ΑρΒδοῦ. 1.΄ τῶν 
ἀνδραπόδων τῶν πιπρασκομένων ---- τὰς τιμὰς ἐλάμβανεν. 
Ἰοάατιἄρα 88 ψ6}} γοξαίθά (Π6 ᾿πϑιηυδίίοη οὗ Οτος 
δῖο, ἰμαΐ τὶ νγγᾶ8.)0 5:24}} δάναηίαρα ἰο ΡῬοοΣ ἢβθγπιθη 
ἴο 6 ὑΓθάϑιιΓοΓΒ οἵ 80 σοῃβίἀδγαία ἃ ὕδῃκ." ““Νο- 
{πίηρ (8Ὰγ8 ἢ6) σδῃ 6 πιογα τη δηα υπηδίυτγαὶ 
(Π8ῃ ἴο Βιιβροοῖ (πα ᾿Ώ6Π ὙΠῸ ΘΓ 80 ΓΘΔΑ͂Υ ἴο 880 11- 
ἤςα {ποῖν Π1ν68 ἰο {ῃ6 οδι56 οὗ ἰγυϊἢ δηά (6 Πδρρὶ- 
ἢ.688 Οἵ πηδηκίη4, βου] 6. σΆρ40]6 οἵ [Δ] δ ἔσηρ; ϑυοῇ 
ἃ ἰτυβὲ 88 (ἢ18 [ῸΓ ἢ 58Κ6 οὗ ἃ {016 όπου. ΤΠΘΙΓ 
ταϊτδ οι ]ο8 ΡΟΥΘΓΒ ΜΟΙΓ6 Ἰοϊπθὰ ψι ἢ ἃ ἰπουβδηά 
ΤΩΔΤΚ8 ΟὗὙἁ ῬΓΟΘΙῪ ἴῃ (Πδῖν ἀδιὶν σοηήυςί ἰο Ψψαγγδηΐ 
διιοῆ ἃ σοηἤάρηςορ, ψηϊοῖ 8 Ὀυΐ 4 δίιγαϊὶ τοΚοη οὗ 
ἄμ τϑβρθοῖ. δ 866 ἴῃ οἤδρ. 6, 2, 8, 4. ἴον ΓεδαγῪ 
{ΠῸΥ ΨΈΓΘ 8Β00ῃ ἰο ἐγωηϑ εν [6 τηδπαρσοιηθηΐ οὗ {}}18 
Δῆλῖτ ἴο ΟΥΠΕΙ ἤδηα8:; δηά (6 ἰο]] ον ίηρ βίογυ ἔιγ- 
Πϊϑῆδ8 ὺἃ8 ψὶ ἢ δὴ Δα! οη8] δῆϑνοῦ ἰο {118 σᾶν!!, 
ψ ἢ 18 θαγοηά 81} Θχοθρίοη." 

96. ΟΥ̓ {Π6 πυθοδγ οὗ [8οβ6 ψῆο 5014. {Π6}Γ Ροδ«- 
86 58:005 [ὉΓ΄ σα 8016 ρυγροβαϑ, ν8ἃ8 ΒΑΓΏΔΡ48, δἰϊογ. 
Δ Ε48 ἃ σο]ε γαίθα (ὨΠγιβιίδη ἰθαοῆογ, Οπ [Π6 πηθδῃ- 
ἴηρ οὗ (8 Ὡδιῃη8 866 δοῃ]θιϑηθ γ᾿ 8 Γοχίσοη. “ΓΉΪΒ 1ἢ- 
ἀφαθα [8 ἃ ροϊπέ οὐ ψῃοῇ τΠ6 (Οὐ δηϊαίοΥβ ἃΓ6 ΠΟΥ 
ἀρτθϑᾶ. [{ 15 υϑυλιν [Πουρφίξ ἰο ἀδηοία, 5οη οὗ σοῃ- 
βοἰδέϊοῃ ; θυιι απ 06], ΔΙΈΘΓ 8001 ΠΡ ἋΡ {16 νϑγίου8 
ΟΡἰπίοηβ ΙΓ [18 υϑι.4] ἀἰΠσοῆσα δηα. ΔσσύγδοΥ, ἀθ- 
ΚΟΓΠ.169 1{ ἴο ΠΙ64Ώ, ““50η οἵ ἀοσίγιηθ,᾽ ἱ. 6. ἀοσίονγ. 
ἼΠῈ αισϑίοη 8661Πὴ8 Ο6 Οὗ ὯΟ ΘΑϑῪ ἀφδίογ Δ ΈΟΗ ; 
Ῥιιΐ, Κα πηοβί βοῇ, 15 οὗ ΠΠ{Π1|6 ᾿ηρογίδησρ. 

87. ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ. Ηδ οουἹά ποΐ ἢᾶνα 
5014 {πα ψν ὨΙοἢ τγὰ8 ἢ18 ρδίθγηδὶ [ΠΥ Δ Π66 88 ἃ [,6- 
νὶῖα ; δυΐ {Π18 τ ρῦ ρογμδΡ05 Ὀ6 80Π16 ἸαρΟΥ, ΟΓ ρΡτΓ- 
“οἢ486 οὗ ἰαπὰ ἱη Ζυ0ὰ8ε8, ἰο ψὨοἢ ἢ πρῶϊς ἤδνα 8 
Ὠ216 111 16. παχὺ 300 1166, ΟΥ ρου ρ8 β8οιηδ ἰδηΐ 1ῃ 

{πε πιτκοῖ- ρδοθ. ΗΒ νἱέθ, νο νγαϑ ἕοπὰ οὗ (6 ῥὑγξδεερίβ οὗ {πε 
ΒΔ θίη5, βαϊὰ ἴο πηι : Ηανε νγὰ ποίΐ ἃ ρίεοα οἵ ἰβηᾶ τειηασίηΐπρ ) 
8611 Πα] ἀμὰ ρῖνε ἴἰο πο. Απὰ δε γρεηῖ δηὰ αἷάὰ 50; βοϊὰ {86 
Πα] ἴον ἥνε οοἶηβ8, δη σανα ἴποε ἴἰο ἴπ6 ΒΑΡΌΪΠΒ, βαυϊηρ: ῬΓΘΥ [ὉΓ 
26. Αηά (ΠΟΥ ρῥγαγεοὰ "ἦᾺ πἷμλ, βαγίηρι: Οοὰ δυμρὶγ τ νγϑδηΐ, ἄς, 

. ὦ 
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Ουργαβ. (Ὠοάάνίἀρ6.) ὙΠ αὶ 1 ψα8 Ἰατ } ἴον ἔπ [,6- 
ΥἱἹ68 ἴο δεν ἰδηά, νν8 ἰβάγη ἔγοῃῃ {Π8 θχδῃρ]α οὔ εγε- 
το Δἢ ὨΙπι861:, νἢο νγ88 οὗ {πὸ {γὶῦα οὔονι. (866 2 6Γ. 
82,17.) [ 15 οὐβογνρὰ ὕὉγ Βρ. Ρεάᾶγοθ, {παῖ (ἢο86 
(οπιιηδηϊδίογβ ννῃο σοηοηα (παῖ {Π18 ἰδπὰ τηυβί πᾶν δ 
Ὀεϊοηρεοί το 8 ψὶΐθ, Ὀδοαυβ6 δοσοσγάϊηρ ἴο ἴπ6 ἰᾶνν 
τοθητοηρα ἢ Νυῦ. 18, Φ0, 28 ὅς 94. α 7,ουἱέο οομξα 
λαυθ πο ἱπλονίέαποο ἱπ ]δγαοῖ, βοοῖη ἴο ἴᾶνο πη! βία ΚΘ 
6 8Β6η86 οὗ (ἢΠαΐ ἰατν, ““ ψὨῃΐοἢ (8αγ8 ᾿6) πιθ6δηῃ8 ΟὨΪΥ͂ 
(δῷ (ἢ6 Τονιῖ68, ἃ5 ἃ {Γἰῦο, ψΟΓΘ ἢοΐ ἴο ἢᾶνα ἃ 
ΒΏΔΓΘ 1η (Π6 αἰϊνιδίοη οὗ (δμᾶδη διηοηρ {π6 οἴδογ. 
068. ΤΠ15 αἰά ποῖ ὨΙΠΔΘΓ δὴγ [ον!6 ἴγοπι ρο8- 
ἀέρδια Ἰδπἀ5 ἴῃ 768 οἰἴΠογ ὈΥ Ρυγο 86 ογ Ὁγ ρ, 
ἃ8 Ὑ6}] 28 ἴῃ γίρῃηϊ οὐ ἢ18 ψηδ. Φοβορῆι 5 γγ)88 ἢ: 
νἱίθ, δπὰ ἃ ργὶϑβδί ίοο, δηὰ γοί ἴῃ ἢ5 116, ςἢ. 76. ἢ6 
βρθάΚβ οὗ ἑαπάς ιυἠϊοὺ ἠδ λαῆ ἰψίηρ αδοιιέ “εγιμδαΐεηι, 
ΔηΠ ἴῃ Ἔχοῆδηρα οὗἩ νη! οἢ Ν᾽ βραβίδη ραν ἢΐπῃ ΟἰΠ6ΓΒ 
ἴῸΓ ἢ8 ργθαίθν ὑὈδεηϑθῆξς δηὰ διἰνδηίαρο. Αἢἶαογ ἃ]}, 1 
Β66 ὯὨΟ ΓΡά800 ΜὮΥ Ὑ6 ΤΔΥῪ Ποῖ ΒΡΡ0οβο {{|4{ {Π|8 ἰαηά, 
ψ ΠΙΟἢ Βάγηαθα8 δὰ δηά 8014, νγᾶβ ποίΐ ἰδηά ἴῃ 2Ζ0- 
ἄρα ; δηὰ 1: 8ο, (6 ψογάβ οὗ {ππ αν, πο ἱπλογϊέαποο 
ἐπ ]ογαοί, αἰὰ ποῖ (ἢ νον αηἀογβίοοα) δῇδος {ἢ οὶγ 
ο886. Ηἰδ8 ἰδηά πιρῃξ αν θθθη ἴῃ ἢ18 ΟΠ ΘΟΙΠΙΓΥ, 
Ογρτγυϑβ, δὴ ἰϑἰδηα οἵ πο ρστϑδί ἀϊβίδηςα ἔγοιῃ ψυάδδ: 
ΧΙ ἢ6 τηρῶ! ἤᾶνα 8014 1 δἱ Ψδϑιυβα] πὶ ἴο βοπ)6 ρυΓ- 
οὔ αβοῦ Π6ΓΘ, ρα γῃδρ58 (0 ὁΠ68 οὗ ἢ]8 ΟὟ ΠΟΙ ΓΥ ΠΏ ΘΉ.᾽ 

Χρῆμα 18 δαυϊναίοηϊ ἴο τιμὴ, δἴ νεΓ. 84. [{ 18 γΑγοὶν 
ἔουπα (48 ἢ6Γ6) ἴῃ {86 βίηρυϊαγ, ἴο ἀδηοία "ποηϑῷ ; 
γοῖ 10 ἀοε8 80 οσοιΓ ἴῃ Ηδγοάοί. 8, 88. Ὠίοάον. διῖς. 
10, 106. ψίογα 866 7ε88. (Κιιη.) 1 «ἀὰ Ὠϊοα, δίς. 
6, 479. ἴῃ (οά. (οἸ5]18η. 

ΓΟΗΑΡΟΨ. 

Αἤενγ σοπιπηθηάίηρ; [Π6 υηα 586} ]64 ΠΡΟ ΓΑ ΕΥ̓͂ οὗ 
Βαγηδῦδβ, [κα δάἀάσθ8 8. ΠΙΘΙΠΟΓΑΌΪ6 δχϑιίηρὶο οὔ 
[Π6 σοῃίγαιυ (πο δ ΌΥ {πὸ δανογβαίνθ - ἴῃ 
Απδηΐδβ δηα ϑαρρῆϊγα, ψῆο, οὐ ᾿ιανίηρ βοϊ ἃ βοπια 
Ἰδληά, ἀεροβίίεα ρμαγξ ΟὨΪΥ ψἼ} (6 Αροβι]θ, ρῥγε- 
ἰοπάϊηρσ ἴο αν Ὀτουρσῃέ ἴπΠ6 ψῃοϊθ. Απηά Ὀοιῇ οἵ 
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π688, [6 τοἸδίθβ, ρεγίβϑῃθα Ὁ. βυάάθῃ ἀθδί!. (868 1, 
12.) Τηδὶ Απδηϊδ8 δὰ Ὀγουρῇς [115 ρη ΡυὈ]ΠΟΪγ, 
8παὰ ἴῃ ργθβθῆσα οὗ (86 4886) 64 σοηρτιαραίίοη, 18 
ΡΪαϊη ἔσο {πΠ6 ψ ἤοΐα Ὡδγιϑίοη: [ογ δἵ νοῦ. 11. 10 18 
β81ἃ (δι (6 Αροβέϊδβ ψϑγα σαί μενα ἱορείμογ, δηὰ 
ἰῃαὶ 4 ρσγοαΐ ἔδαγ βεῖζβὰ (ἢ6 σψἤοΐϊθ σοηρτγομδίίοη. 
Τῇ ογίπιθ σοι οαἃ ὈΥ Απδηΐδβ δ! ἢ 18 ν᾿ νγᾶ8, 
Ἱηἀ664, πο 5]Ἰσι οὔθ, ΤΏοΥ δδά ργείεηϊ δὰ ρῥἰοίυ, 
δὰ επάδανουτγοά ἰο ἀδοεῖνα ἴῃ6 Αροβί[65, δα ἀ6]1- 
Ὀογαίθ υ σοπγη 64 ἐμ6 ἔταυά, δηα 84 ἐΠογοΌΥ [ἴη- 
εὐυττοά {π6 σο οἵἁἉ βδογ! θζ 6, Ἰπαβηλθ ἢ 85 {ἢ ΠΙΟΏΘΥ 
γνν8 ἀδϑιϊηθὶ το {Π6 ιι56 οἵἩ [Π8 βϑδογεὰ βοοϊδίυ, δῃὰ 
τηϊσί {Ππογοίογα 1186} θ6 δοσοιιηίοα βδογθά. δὸ (Ἰς, 
ΟΙἤς.1, 18., οὔ ᾿Π] α8{1π|85 Π}1ἃ ΟΡ Α}10Γ εϑί, φυδηὶ 
ΘΟΓΏΠ1, 411 οὐπὰ τηδχίηὰ [Δ]}Πυηἴ,| Ἰά ἀρυηΐ, αἱ νἱγὶ 
ὈΟΏΪ 6886 νἀφρδηίυγ. Μδην (οιηιηρηίδίοτβ σοηξοηά 
ἐπαὶ ἴΠ6 δἰγοοιυ οὗ {816 ογπθ ννᾶ8 ᾿πογθαϑοά, ἰη85- 
τυ (ἢ 45 (ἢο86 ΝΟ 84 8014 {Π61γ ροοί38, δηὰ 46] ]νογοὰ 
ἰΠμδ6πὶ ἰο (Π6 (ει βίίδῃ βοοίβίυ, δὰ ἃ γὶρὶν ἰο βιιρροτγί 
ἔτοιῃ [ἢ6 οσοπηποη ἰγθάδιγγ. Βαυΐ (Πα Αηδηΐϊ88 ἢδή 
ΠΟ ΡΟΒ86 88:08 ΟΥ̓ Ῥτοροσίυ δαΐῖ (παί ἴῃ αιρϑίϊοη, νν6 
86 ποῖ ἰοἰά ; ὯοΓ (849 Ψψ88 Γειηδικοα δὶ 92, 44. δὰ 
4, 3883.) σδῃ 10 ΡῈ ριονοά [δὲ [Π6 τσῃογ (ΓΙ 8.18}. 
ἀϊνοϑίθαά {Πα πγβεῖναεβ οὗ δ} {Π6]γ ργορθγίγ. [18 ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴου π|6 (Ο ποίίαθ {Π6 σοῃ]θοίαγο8 ἢ πνπϊοἢ 
Μιοθδ6]15, Βοβθηιμ ον, δὰ δοίην οῖβ ἰηάιϊρο, 
Βἰηςα {ΠΟῪ ἅτε οί, ἀφβείαΐα οὗὨ ριοοῖῦ, δηὰ [{{π|6 
ῬτοὈΔὉ]8 ἰῃ ΓΠΘπι8 6 νε8. 4.8 (ο [ἢο56 ὙῆοΟ δηἀθανοὺΓ 
ἴο δοοουηΐ ἔογ ἃ}1}. ῃροῇ παέμγαΐ ργϊἱποὶρίοθα, (μοὶγ 
ΠΥΡΟ 6818 (νν σῇ 15, ᾿ηἀθθα, ἢῸ πονοϑίγ, θὰ ψγὰ9 
(οτιλογὶν Ὀτοδοποὰ ὈὉγῪ ΟτΥρθη) ἰηνοϊνοβ ἀλογα ἀΗΠ- 
οὐ}1165 ἰἤδη 10 Γοιηονθβ; 80 {Παῖ, 1 να ἢδα ῃοΐ 50 
ΤΩΔΏΥ Ῥτοοίβ οὗ ἐπ6 ογβάυϊοιιβ ᾿Ἱπογθ αν οἱ βοθρίϊςϑ, 
οὐ αἱ ᾿εϑϑεῖ δι! ΔΓ 88, 6 βῃου!α Ὀ6 βιγργίβοι δὲ 
βϑοίηρ {6 πὶ β6γ ου ΒΥ τηδίηΐδίη δι) ἃ μοϑί[ίοη. 
Τπουμὶι ἰπβίδηςσοϑ οὗ ἄϑδίῇ, Ὀγουρ]ῦ οὐ Ὁγ ἔΊρἢ, ἀγα 
οὐ τγεσογὰ ; γοῖ ἐπαΐί δὴν {νὸ αίνθῃ ρϑβοῃβ ἀνε την 
τοροίμοῦ 588}} θοίἢ ἀΐθ οὐ ἔριν, 18 ἴοο ἱπιρτοραθ]ο 
δυρη [0 {πἰηκ οἵὐ.ὉὨ Απά 88 ἰο ψῃδὶ ἔῃοβα (οπηηεδη- 
ἰΔἴοτβ ὈΓρο, Ὠδηλοἶγ, (δαὶ Ῥαίοσγ ἀϊὰ ῃοί, Ὀγ ἀϊνίῃρ 
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1πϑρ᾽ ΓΔιοη, ἔογθβθα, τη υςἢ 1688 (πσϑαΐθῃ, {Ππ6 ἀραῖ οὗ 
ΑηδηΐΒ, Ὀδοαι8Ὲ ἢ6 τ 68 πο τηρηίϊοη οὗ ἀρδίῇ, 
{Π18 18 ἃ 186 σοποϊ ϑίοη, 81ης6 ψ  δίονοσς ΓΌΟΝ Οῖ 8 
Κηοψ]εάρα Ρείθγ μηῖρης μανο, ἴο ἐἠγεαέεη ἐπ ἀεαές 
οὗ Αῃδηϊδ8 ψου]αὰ μᾶνα θ6θῃ, ἴῃ [Π6 ργοβθηΐ οἰγουπ- 
δίδποθβ οἵ ἴῃ6 (δυτγοῖ, ὨσαΪγ ππργυάδηΐ, βίηςο 1 
νοῦ Πᾶνα ρσίνοη {6 τηαρ᾽βίγαου (δ Παηά]6 δρα!ηβέ 
(Π6 Αροϑιί168 θοῇ ΠΟΥ Ἴς ποῦ, δῃὰ δῦσα {Π6Γ6 28 
ΠΟ οϑῦβ6 [ὉΓ (6 ψΟΠάΘΓ Οχργοϑϑεα ὈΥ βοῦιθ (ΟΠ Π6Ώ- 
(αΐοτβ (48 Κυϊηοο]) (ῃαὲ [ἢ6 δωῪοσημράσίπι ἰοοῖς ἢ0 οὐρ- 
ὨΙΖϑοο Οὔ Π6 τηδίζον, βίποο ἴγοιῃ [ἢ 6 ργυάθηΐ σοΌΓΒΘ 
ψὨΙΟἢ Ροίου ρυτγευρά, 1 τνᾶϑ8 ᾿ΠρΟΒ810]6 ἴογ {Πθῖὰ 
ἴο ἢᾶνα ΔΗΥ͂ οἷά ὑροὴ ἰῇ. [ηἀρρά, (ἢ6 ψογάϑ 
καὶ ἐξοίσουσι! σε οοῃίδϊη ποί ἃ ἐῤλγδαξοηΐηρ, πο 1689 
ἃ8 ῬοΟΓΡὮΥΓΥ 8414) 8η ἐκιργϑοαίΐίοη, Ὀιϊ 4 ργϑάήϊοξοη. 
ΟὈ]655, ἰ(η6 8416 ΗοῖΪγ δριγιί ψῃϊοἢ γονρα]οα ἴο 

Ῥρίογ {Π6 ἔγαμὰ, γενβδὶ βα α4͵80 [Π6 ριιηϊϑῆσηθπί ψ Ὠϊοἢ 
ψου ὰ (]]οὸν ἰ(. Ηδτγο (Πουπιθηῖ5 πα !ςἸοηΒν οὔ- 
ΒΕΓΥΕΒ : Τρία δὲ κατὰ ταυτὸν τηνικαῦτα σημεῖα" χαθραίων 
γνωσις, μελέτης διανοίας ἐκφόβησις, καὶ ἐπὶ τούτοις ἀναΐ- 
βέσις ἐκ προσταγμάτων. 

1. ἐπώλησε κτῆμα. ὅ66 {Π6 ποία οἡ 2,46. Ηδργο 
κτῆμα ἀδηοῖα8 ἃ ρίθο6 οὗ ἰδΔη6ἀ ρΡτΟΡΟΓΥ ; ἴοσ δ νϑσ. 
8. 1ἴ 15 ἰηἰογοθδηροά ψἢ χώριον. 

ᾧ, ἐνοσφίσατος. Νοσφίξω Βίρηϊῆεβ ἴο δοραγαΐο, 
ἃ Πα νοσφίϑεσθα, (ἔτοπὶ νόσφι, αἀραγέ) ἀθηοίεβϑ ἴο ραΐ 
δϑι.6, οοηνογίὶ ἴο ομϑ᾿β οἱ εἰδ6. [{ 18 ομοῆν υβοὰ 
οὔ ρεουϊδέϊοη δηά δπι 6ΖΖίβιηθηΐ οὗἁ ρωδίϊο τποηδυ. 
Αἱ τῆς τιμῆς βυῦδιια μέρος τι; 8ἃπ 6]}}ρ818 σοιητησῃ 
Ῥοίῃ ἰο {6 Οτοοῖκ δηά 1, ἴ1η. ψυζογβ, δηά βυςῖἢ 4 
Οὔ ἰ5 ἰουπὰ ἰπ {πΠ6 πιοήΐογῃ ἰδηρσιασοθ. Κυϊΐηοοὶ 

Ἐ Οὗ (πὰ ἐχαηρίεβ δἀἀποοὰ Ὀγν Βαρῆεὶ, Κυρκο, Μυηίδα, δοάὰ 
1,Οαβηεγ, ἴπ6 ἔο οννϊὩρ᾽ ἀγα (Π6 τηοϑὶ ἀρροβὶϊθβ. Χαϑῃ. Ογσ, 4, Φ, 44. 
ἔτι δὲ καὶ χρήματα ἐγὼ οἷδα ὅτι πολλὰ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐστὶν, ὧν 
οὐκ ἀγνοῶ ὅτι δυνατὸν ἡμῖν, κοινῶν αὑτῶν ὄντων τοῖς συγκατειληφό- 
σι, νοσφίσασθαι ὁπόσα ἂν βονλώμεθα. Ὀϊοάον. ϑ'.. 450 5, οἱ 
γοσφισάμενοι τὰ χρήματα τὰ σωδόμενῃ. ῬΆΪ]. 668 Ὁ. ἄπαντα τὸν 
ἄργυρον καὶ χρυσὸν ὅσον ἐκ τῆς τιμῆς ἤθροσε τοῦ σίτου ἐν τοῖς βασι- 
λέως ἐθησαυρίϑετο ταμείοις, οὐδεμίαν δραχμὴν νοσφισάμενος." φ 
Νίαος. 4, 82. χρυσώματα τίνα τῶν τοῦ ἱεροῦ νοσφισάμενος ἐχαῤίσατο 

τῷ ᾿Ανδρογίκφ.. τ τον : ' : 
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ἤργο Πηρδ ἔογναγά δὴ οὐβογνδίίοη (ραΓΥ ἴγοῖὰ ΒΡ. 
Ῥρδγοθ), οὈνίοιι5, ἰπάδρ, ἴο ΔΩΥ ΟὨΘ, Ὠϑιηεῖυ, (δῇ 
ἤθη Απδηΐαβ ἀδροβίιοἀ {Π6 ΠΊΟΏΘΥ σι 11} Ῥεῖογ, ἢ6 
Ἰηἰπηδιοα πὲ 10 ψγὰ8 ἴῃ6 ψίοία ρῥτίοθ οὗ {Π6 Ἰδηά. 
δ ς ἢ ταϊηιθ ΟἰγΓοι Πηϑίδη 68. 88 ΤΔΥῪ {Πδιηλαῖνο 8 Ὀ6 
ΘΔΒ}Υ ϑυρροβαά, [6 βαοσθαὰ νγιίθγβ (πα ᾿ηἀ δορὰ {6 
Ὀοϑί ΟἸαβϑίςαὶ οὁη68) ἃγθ δοσυδβίοιηρα ἴο οὔ. 8366 
Ῥβᾶγτοθ. Αἱ συνειδυίας ΜΘ Τηϊδὲ ΒῈΡΟΪΥ τοῦτο. δὸ. 
Τηυογά. Μοϊ. ὦ, 92, 7. εἀϊι. Βεοΐίκογ. ξυνειδῶς τοῖς 
ἑτέροις τὸ ἐπιβούλευμα. δ δηοίφηξ (ὐοτηπιθηίδίοτυβ 
86Γ66 (δι {18 ψὰ8 δαογίίοαο, 106 ρᾳπΙβῃιηθηΐ οὗ 
ΜΠ Οἢ (β8γ5 (Ἐοιπιοηϊ 8) 8 ἀθαίῃ. Οηα τὐυβὲ 
Βοσα (οὔβϑογνοβ Μϑάο, ἰῇ ἢ18 Π) 188. 26, ρΡ. 161.) ἀ}8- 
«ἰηρυ δη Ὀείψθοη 1Π86 Φρεοίεα 7αοέϊ, Μ᾿ Ὠς ἢ νν88 βδογὶ- 
Ιερε, δηά {Π6 οἰγουμπιβίᾶποαβ οὗ ἔπ 6 ἀ664, παπλεῖγ, Ὀγ-- 
ῬΟΟΥΙ͂βυ, ἀθβῖσε οὐ ναί ρίογυ, ἀνδζίοθ, ὅζο. 

8. διατί ἐπλήρωσεν ὃ Σατανᾶς τὴν καρδίαν χω. Τδε 
"εδί (ὐοπηπιθηϊαίοῦβ 86ε ἀργθθα ἰἢδλί πληροῦν τὴν. 

δίαν τινος 15 ἃ ἩΘΌΓΟΥ [ΌΓΠῚ ΟὗἩἨ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ, 5! ρηϊ-" 
ἔγιηρς ἴο ᾿πηρ6], ἰηςσῖῖα, οἰ θοϊάρη, ρογβιιδβ ΔΏν ΟΠδ. 
866 Ηδιηπιοηά δηα [)6 Πῖοιι. ““[ς δηϑννογβ (οὔβοσνοϑ 
ΕἸΒοῦ6Γ) ἰο (Π6 ΗΘΌ. 2179 Ὁ ΜῊ Ὁ, ψ ΠΙΟἢ 185. 66αι}}- 
γαθδπε ἴο {π6 Τογπημ]α ΣΡΌ ΤΙΝ ΓΟ, νοι 1ἢ6 
Οτθοῖ Ττδηβίαίογβ σϑηάοῦ ἐσισείειν, ἀνασείειν, ἀνα- 
πείθειν τιιά. ΤΗϊλϑ [ἢ ἔογιηα 22 ΠῸ ἜΝ ν᾿ ἢ. 
ἃ ἢ ἸῃβηΠνα ἀδοϊαγίηρ (ἢ6 Δοίίοη, 18 υ864 οἵἩ ΔῊ οὴδ 
Ψ ΠΟ 18 ἱπἀισοά, νῆο ἀαι) 65 ἴο ἀο δηγ (πίῃρ; 85 ἴῃ 
Ἐπιῇ. 7, 8., Δα Ἐςο!. 8, 11., 6 ΓΘ δῷ ΜΡῸ 8 Γθῃ- 
ἀοτγοά ὃγ {Π6 δερῖί. ἐπληροφορήθη καρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρώ- 
που ἐν αὐτοῖς τοῦ ποιῆσαι τὸ κακόν. ΝΟΥ͂ πληροφορεῖσ-. 
θαι 15 864 τε δρῃου Δ} } οὗ πρὴ ψῆο ἅγα ἢυτγτγιθά 
ΑΥΔΥ ὈΥ ΘΟΧΟΘΒ88 Οὐ δαρβθΓη 688 [0 40 ΔηΥ (ἢϊην. Τ]ι6 
ΘΧργοβϑίοη 18 ἰο θ6 (ἀκθὴ ἢρυτγαίνεϊγ. ΕῸΓ 85, ἰῃ 
ϑοσιρίιγο, ἴπο86 ψἤο ΟὔδΥ ἴἢ6 Π1νη6. Ψ1}} γα βαϊα, 
ἴο ε φυϊάεά Ὀγ (6 Ηο Ὑ πΡΗν 80 86 τἴῇοβα ψῇῆο 
ςοπλμηΐ ἐπίηυ! Υ βαϊά το δ6 Εἰ Θὰ ψ ἢ 16 οΥ]] ερί τι, 
δεαίλη. Βαβι 468, δἰ νοῦ. 4. Αηδηϊαϑ 18 ββἰἃ [ο ἢδνρ 
ἐογτιηδὰ {ῃϊ8 ρῥΐδῃ ἰὴ [}18 πηὶπά. Τὴ δχργαββίοῃ 18 
{Βεγοίογα βαιινδίθηΐς ἰο “ ΗΟΝ 18 11, [ἢδι ἐδοιι Παβί 
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ἀδγοά ἰο ἔογῃη) δῃὰ δχϑουία βοῇ 8 ἥαριοιβ ρίδη. ἢ 
566 Ποαάγιάρθ᾽ 8 ραγδρῇγαβθ. 

Αἱ ψεύσασθαι βυθαιά εἰς τό. ΤὍΠ6 νοῦ δκοβ ὈοΐὮ 
ἃ ἀδίϊνο, 45 ἰῇ νϑσ. 4., ΟΓΥ Δη δοσιιβαίΐνο, 85 ἤθσο, δηἀ 
ἀδηοίο8 ἐο ἔθ; δῃᾷ βίποα ἃ [16 18 ἃ βρθοΐθϑ οὔ γδιαὰ δο- 
σοι 8η64, οὐ δἰϊοιηρίοα, ΕΥ̓ ΨοΓαΒ, 11 4͵50 8: 5165 
[ο ἀδςοεοῖνο, ἃςὶ ἀἰΒβοι ἢ ΡΥ ἰοναγά8. (Κυη.) Εχ- 
ΔΙΏΡ[68 οὗ {Ππ686 5, ρη!ῆοδίιοηθ ἃγα ρίνθῃ ὈΥ Βοϑ, 
ϑοῆπα, Κγρκα, δηὰ δ᾽ εἰβίδσιῃ. Τῆυβ Φοβορῇ. Απῖ. 
18, 1. ψευσάμενοι αὐτόν τε καὶ τὸν βασιλέα. ΑὨἸϊοηΐη. 
110. 0. 17. ἐψεύσατο τὸν Λάμπρον, ἄρρεν λέγουσα 
τέκειν. Ὠδυῖ. 88, 20. (δορῖ.) καὶ ψεύσονταί σε οἱ 
ἐχθροί σου. ῬΒ. 77, 86. καὶ τῇ γλώσση αὐτῶν ἐψεύ- 
σαντο αὐτῷ. 17, 49. ἐψεύσαντο. Βυΐ [{ 18 πιοΓγα ἔτε- 
ἀυθηγ υϑεὰ ΨΠ (Π6 δοουβαῖῦνα ἴῃ {Π6 86η86 οἴ 
ἀεοεϊυϊη ; ἃ5 ἰὴ Ὠοάον. δϑῖς. 199 ἢ. ὅτε κρόνον ἐψεύ- 
σαντο. ἨἩετοΐϊ. 4,11, 12. 10, 8. [8.67,11. (ϑ6ρι.) 
τίνα εὐλαβηθεῖσα ἐφοβήθης, καὶ ὀψεύσω. ἩΗοϑ. 11], Φ. 
οἶνος ἐψεύσατο αὐτούς. [1 8δ4α .008. 888, 88. οὐκ ἄξον 
αὐτῷ καταψεύδεσθαι τοῦ Θεοῦ φήσας" ὃς 1147, ἁ. εἰ 
κατασχεδιάϑδω Θεοῦ. 

- Ἐὸγ ἃ ἠοί8}} οὗ {π6 παίυγο δηὰ ὄὌχίθης οὔ τῆς ογὶ πη 
ΙΕ πηιϑὲ ΓΟΙ͂ΣΓ ΤΥ γοδάθγϑ ἴο0 (ἢ 6 νἜγῪ 1 ἀἸοίουϑ Οὔβογ- 
ναϊίοηβ οὗ Ὠγ. ΒΟΥ. Καυϊποοὶ οὔϑογνοβ {παι ψεύ- 
σασθαι ταυϑὶ ποτ Ὀ6 υπάογβίοοά οὗ αέέεπιρί, τοὶ }»6ν- 
γηιαηοο : 8 ἰάϊομ) ηοΐ υηΐγοαισηί; 45 Ευγρ. Ιοῃ. 
1820. ἤκουσας ὡς μ᾽ ἔκτεινεν. ὅδ66 ΟΪ488 ΡΠ. ΦΟΦ, 
ἯδΦ τοιμαγ8, ἴοο, παι ὈΥ πνεῦμα ἅγιον 18 ἢδΓ6 τηρδηΐξ 
5 ψΠΠῸὺ ἃ ἢἸ]6ὰ ἢ (ῃ6 Ηοὶγν ϑρίτιι." (6, 8, 
7,51.) ; 

4.. οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενε, “488 Ἰοῃρ' 48 ἰΐ ταπιαϊηοά 
((δῖη6), ἀϊά 11 ποῦ σοπίϊηιμ δἵ ΕἾ ἀ!5ροβα)." Ηδηςο ἱξ 
ΔΡΡθαγβ {πδῤ ποη6 ΜΘγ σομηρο]βα ἴο 86}1} δϑιδίθβ ὈῪ 
ΔΏΥ ἰδνν ΟΥ ἰηδ ΠΈΠΟΉ οὔ πα (δυτγοῆ. 

4. τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; ΤΠΟ 
ΡΠΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 18 δυγυρί 8Δη4 ΕἸ ΠΠρΡΌςα]. Γέγονεν 15. ἴο 
Ὀ6 51} 0]|16α ; δηἀ τὶ ὅτι 15 ραΐ ἴογ δίατι. Τῇ οοπι- 
ῥεῖα ργαβθ οσουγδ 'π Φοἢ. 14, 22. Τιθέναι ἐν τῇ 
κερὶ οἵ εἰφ τὴν καρδίαν (21, 14.) ΔΏΒννοΓΒ ἴο ἔα Ηεδ. 
Ἔν ἘΞῸΣ ἴῇὴ Ηδρα. 2, 19. Ώδη. 1, 8., δηά ἰ8 υϑοά 
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οὗἩ τοβα ψῃοὸ αἰὐφωίαά αἰξά πιοπίο γοροσέμηι ἐθηθηΐ, 
σοΠΒΙάογ οὗ, ρίδη, δηά ἀδίθγηηθ ἴο ἀο δηὴγ ἰδίηρ. 
δο Μίαὶ!. 2, 2. ἐὰν μὴ θῆσθε εἰς τὴν καρδίαν ὑμων τοῦ 
δοῦναι δύξαν τῷ ὀνόματί μου. ΨΕΓΥ 51Ππ|||8Γ 15. (δῖ 
ἴοστη, ψῃοἢ 50 οἴθῃ οσουγβ ἰῇ {6 ατοοκ Ῥορίβ, 
ἐν θυμώ βάλλεσθαι. 

4. Οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ Θεώ. Οὐκ 8η- 
ΦΎΘΓΒ ἰο ἀλλὰ, δηα [Π6 β86η86 15, ποὲ 40 ηιιοὶ---ασ, 
ΤὨΙ5 δἰ σηιοδίοη οὗ οὐκ 18 ἔγθραυθηξ ἴῃ δοτΓίρίυξα. 
566 [Π6 ποία οἡ Μαίι. 10, Φ0. (Κυίη.) ὙΠΘη Θεὸς 
15. υϑο ψ ἢ (ἢ6 ἀγίῖοϊθ, 10 αἰ νγ8 τηϑδηϑ αοα {6 
ἙλΙΠοσ. Νον Απδηΐδβ δηα 15 ψιἋ αἸα ηοἱ ἀδοεῖνα 
οτγἀ! ΠΑ ΓΥ πηθη, θυ [Π6 ΑΡροβί]88 ψῆο ψϑγα 16 ἃ ψ τ 
6 ϑριγ οὗ Οοά δηὰ (Ὠγῖβί, δηὰ (πδγθίογθ {Π6Ὺ 
1528:16Ἁ θοι [ἢς6 δριγιί, (ΟΠ γιβῖ, δα οὐ {μ6 Εδίμογ. 
ΟΥ̓μ6 Ποῖν ϑρὲνὶἐ χὰ ἤδνθ ὄχργθβ88 πηϑῃϊτίοη ἴῃ {ἢ} 18 
ΨΘΓΒΘ, ἃ58 δἷϑο ἴη {π6 {πἰγά δηὰ πἰηίῃ ; οὗἉ Ολγίδέ ἴῃ 
1.6 Π1η1}} νοῦβα ; οὔ {ἢε  αέδεν ἴῃ (15 Δη ἢ [Π6 [Πϊγίγ- 
βοοοηδ νϑῦβϑθ6. 1 (οζσ. 6, 19. 8,16. 1 Τἢθ85. 4, 8. 
Ἔχ. 16, 8. Ε584]. 7. 13. (ὑγ)είϑιείη.) 

ὅ. πεσὼν ἐξέψυξε, ετρὶγοά. Ἡδτο ΜΘ τηυϑβὲ ΒΌΡΡΙΥ 
βίαν. ὝΠΕΓΘ 15 8 βἰπλιγ 611} 818 ̓ῃ ἐκπνεῖν, ἀποψύχειν, 
ἕο. Τδα σομμρίοῖα ρῇγϑβθ6 οσσΌΓ8 ἴῃ Επτρ. Οτ. 406. 
ἀποψύχειν τὸν βιὸν. ϑορῆ. 41]. 1656. δηά δα. Ξ. 
ῷ, 462. νἱΐᾶπὶ Θχἤαΐαγο. (Δ αίοκη. ἃ Κυϊη.) Ῥοι- 
ῬὮΎΓΥ, Δ4 βοπηθ «6 18ἢ ἀεδίγδοίογβ, δοσιιβα Ῥείογ οὗ 
ογυοϊέγ. Βιυΐ (ἢ6 νἱδιίδί!οη ννὰ8 ποΐ Ῥαίθγ᾽β, δὰυὲ 
Οοάἶδβ. Τδαῖ τῆς βανογν (485 Ὠοαατί ρα ΟΡβογνθβ) 
ψγ͵88 οί οηἷν τὶ ρ[ιδοιιβ, σοηδίἀογίηρ, (μαἴ σοι ρ]10ἃ- 
(ἴο οὗ ναΐῃ -σίογΥ δῃὰ οονοϊπουδβη6885, οὗ ἔταιιὰ δηά 
μηρϊοίν, δεῖ, 88 Γ᾿ θογοῖ δπα Με. Βίβοοα (ρ. 659 
--ΑΕ61.} παν ψ6}} ργονϑά {Ππ δοίϊΐοῃ οοηίδϊηθα ; δυΐ 
480, οὐ [ἢ6 ψ οἶδ, νγὰϑ ννῖ86 ἃηα ργδοίοιβ, οί ἢ 88 ἰΐ 
ϑογνϑά ἰο νἱπαϊοαία (6 ποηουγ οἵ (6 ὑ]6886α δρι τι, 
80 ποίου οι 5] δῇτγοηπιθα ὈΥ {ῃ18 δἰζθπηρί (0 ἱπηροβθ 
οἢ ἴδοβθο ψΠοὸ δὰ Ὀδθη 80 ἰδίθυ δηά δι ΠΟ ΠΕΪΥ 
δηοϊηϊοα ὈΥ ᾿ιὶβ ΘΧίγδογ ἀἸΠδΓῪ οιϑίοῃ, δηα ἔἈσίμοΓ, 
48 ἰὶ ἰοηἠδα ποῖα οβδοίδ!}}ν ἴο ἀδίοσ ΔΠΥ ἀἸβῃοπθϑὲ 
ῬΘΓΘΟΒ ἔγοπι Ἰοἰηΐηρ {πΠ6 (ἢ τ βι [88 τ ΓΕ ἔογ (ἢ8 
ἀλκα οἵ ργϑβϑῆϊ 8]η}8, (0 ψ] οἷ, ΕΥ̓͂ ἃ ἔγαυα {3 {Π]18, 
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ΤΑΔΏΥ πιϊρἢΐ, ΟἹ ΘΘΒΥ ἰθγιβ8, ἤδνθ ρυγοῃδβεα ἃ ργθ- 
(ας, ψἢο Ψου]ά αἰβο, ηο ἀοιυδέ, πᾶνθ ργονβὰ ἃ ργόδῦ 
δοηπάαϊ ἴο ἃ ρτρίθθβίοη ἰβκϑη ὕΡ οἱ βιιοὶι ᾿πίδληιοιΒ 
τηοῖϊνοθ. Μογξβονεοσ, βυοἢ δχριρίαγυ. ρυμἰβιηθηΐ οὗ 
80 Πείηουϑ 8 ογἰπχα 88 (Π6 πλοζα δχρθαϊθηίΐ, 85 (ἢ γίδ- 
(ἰδ! ψγὰ8 πον ἴῃ [15 ἢγβέ σίδβθ.0 ὅ0, 1μβῖ δἱ (ἢ 
οροηΐηρ οὗ {π6 Μοβαὶς ἰηβεϊυἱίοη, Νᾳάδὺ 8π4 Αδίδα 
ἍΘΓΘ δίτυοκ ἀοαᾷ ψ ἢ ᾿ἰσπιπίηνς ον ἃ ἔδυ! (885 ἱ 
8661η5) Οὗ τηυοἢ [688 ἀρρτγαναίϑα συ ([ν. 10,1, 2.): 
δηά (Π6 τ ῖβεβί πυγηδη βζονθγῃμθηίβ ΖΘΏΘΓΔΙΥ δοί ο 
τὴ6 πκὸ ρῥγποιρ 6." 

Ἐ “ΤΉ αἰη οὗ Αηδηΐδα διὰ ϑαρρηϊΐγα (οὔδεγνο ἢ εἰ εἰ) δα γὲζ- 
ἰεὰ οἵ πο ἐχουβε. Ὅῇιε Ὠἰδεΐρ]ε8 ἰιδὰ εδῃἰογεά ᾿ηἴο ἃ δοοίεϊν οοηϑὶβῖ- 
ἴῃ οὗ {6 τἰοῖ, (Π6 μοονγ, δπὰ τῇδ νἀ ]6 οἰδββθ8, Οἡ σοηάϊτοη (πὲ 
ἘΠ τί οἢ δῃουϊὰ οοπεγίθι6 πηϑῆ, (μος οὐ {1π|Π τη 16 6888 δοοογά- 
ἱηρ ἴο {πεῖγ πιδδηδ, δὰ μδῖ ἔγογη ()6 υηα 50 οσπιεὰ, 48}} δου ὰ 
ἀογῖνα (ἢ εἷν σοτη πιο δυρρυγῖ. (566 διργα ὦ, 46.) Αῃδηΐδϑ, [μεσ - 
ἔοτε, ψἴο ρμγεϊεηἀεά ἴο θῈ μΡοῦύογ ἴ1πδῇ ἢ νγαβ, ἐλιγείοα ἔογ γαὶπ, 
ΠοΡὩρ; ἴο γδοεῖνα τηοΤα ΓῸΠ} ἴππ6 ΠΟΙ ΠΊΟΙ ἴΓόαϑυτΥ ἴΠΔῊ Ὧδ δά σΟη- 
«τὶ υϊεά. Ηδὰ [5 ενὶ! Ἔἐχϑαηιρὶο Ὀδεη οἰ ονγεὰ Ὁγ οἰπετα, ἰΠ6 ΟΠ γΟἢ 
ψου]ὰ δοοῦ ἤᾶνθ Ὀδεὴ βανεγεὶν Ὀμγι ποηρά (866 1 Τίπ).. 5, 16.); ΒΥ 
6 ἤπηἀδ νου ΒΒΟΓΕΥ ἢᾶνα Ὀεθη οχἤῃδυϑίθαὰ ὈΥ (ἢ6 Θχρθῆβοϑ ἰῃ- 
οὐττοιὶ {πγουρῇ δυςῇ ἔγαυάν!εηΐ μεγβοηθ (δες ᾧ Ῥεῖ. 2, 13. Φυάρ,. 
12.) ψῆο, υπάογ ργεΐθῃσε οὐὗἩ ρβουεγΥ δηά ρίεϊγ, σψοιἹὰ γθϑρ ἽΝα 
ἔγαὰϊ οὗὨἨ οἰποῦβ᾽ ἰδαδῦουγ, ΤὨΐϊ86 τουϊὰ πᾶνε ορεπεοῦ ἃ νἱᾶε ἄοοσ ἴο 
Ὠγροογίβυ δηὰ 1άἀἰθηθϑθ, δηὰ ἤᾶνα υἱίεν]Υ οχιϊυρυ θεά ἐπ6 Ὀεηανο- 
Ιεησοα οὗ [Π6 ννεδι [Ποῦ οἶλββοθ, ὑγίοϑα σΠδγ (8 Ὁ] 6 αἰβροδὶ(᾽οἢ8 ννουϊὰ 
ἢδνα ρίνθη ὙῪ Ὀεΐονα πεῖν ννϑϑ ἢ ὁῃου ἃ ἤάνο Ὀδαη ἐχπδιιϑβίθα : 
ἴον ῖο σου] Ὦανα ϑιρρογίεα ροῦβοπ οὗ ΡΓΟρεγυ, το ριειθηάοα 
Ῥονεγυ ἰῇ ογάεγ ἴο Ὀεξεοπῖδ ἃ Ὀυτίμβεῃ ὈΠ ἴδε ὈΟυΏ οὗ οἰδπεῖβ. 
ΤΙν5 αῦυδα ννου]ὰ ἠοΐ ΟΟΪΥ ἢδνὰ ἰηὐυνεὰ {πα τερυί(αιοη οὗ [06 ἢ85- 
σεῖς Ομυτοῦ, Ὀὰὶ πᾶνα οὐ [Π6 ΨΘΓΥ͂ ὨΘΓΨΘΒ Οὗ 8}} [18 ργοβρευίγ. Ὑεῖ 
(ἢ 5 δίῃ ΑὩδῃ δ Δηα ϑαρρῇἢΐγα, ΓΕρ Ι]688 οὐ ᾿δνν αἰνὶπα ἡπὰ Ὠυηγδῃ, 
Βεὰ ποῖ ἰιεδϊϊα δὰ ἴο Ἄδοιητηΐῖ, Κπονϊηρῖν, νου γγ, δηὰ 6} 1δ6- 
Ταϊεϊγ, νἱζηουΐ (06 μίεβ οὗὨ ἐπηιΐπεπὶ μοῦ οὐ υὑτρεπὶ Ὠθοεεϑίγ. 
7υϑῖ, {πεγείογε, βεβϑο:δΌ 8, δηὶ Ἔνθ ὨΘΟΟδθΆΓΥ, τῶ (ποῦ μου ηἰδἢ- 
τωοηΐ, παῖ (Πα ἔγαυὰ τηῖρῃς ποῖ ἴυγη ἴο {Π6 ὈΘηΘΗ͂Σ οὗ [18 δυΐπογο, 
αηὰ τῃδῖ 4}} τοὶ 5εα {Πα (Π|8 Ὡδνν βοο  ΕἿΎ τῦ88 δὴ Ἀ386ΙΪασα οὗὅἁ 
μοινεδῖ δῃὰ ροοά τθῃ. Απδϑηΐδθ δουρῆϊ ἴπ6 μναΐθθ οὗ ΕἸ ΌΘΓΑΙΥ τ (Πα 
ἐνεηῖ, ποννετοῦ, 'νσθϑ, ἐπαῖ {ἢ ἰυγρίτυάδ οὐὨ ἢἰδθ ογίσηθ νᾶϑ ΓΠΟΓΘΌΥ 
τηδηϊξεβίεα ἴο 32]1, δῃᾶ {Π6 ΠΠΘΠΊΟΣΥ οὗ ἰΐ ἰγδηβιηγί(οὰ ἰο ΦΥΘΕΥ 
ἔυαΐϊυγα ροπεογαϊΐοη. Αηδηΐδβ δηὰ ϑαρρῆϊγα δοιρῆϊ ἴο ᾿ἷνα οἡ ἴδια 
ἰαῦουγ οὗἉ οἰἤοσβ, βῃκ Ἰοβῖ 16 ἰ5ε], ΒΥ {πεῖν αἰβεὶ πυ]αί ἰοη {Π6γ, 
85 ἴατ 85 ἴῃ {πεῖ ἰάν, ἀορτίνοά τἢ6 ΤΘΡΥ ρον οὗ (Ὠοίγ ϑὺ ρστῖ, αν ὰ 
σοηνετγίεα 1ἴ ἴο (Ὠεῖγ. οὐνῃ 0.86, [Δ 'ννδίοῃ δὶ οομβὶ (ἰγα τοοσθ 
οὐ] )  ΦΨυβί (μογϑίοσα ἰΐ να ἴπδὶ (ΠδῪ Βμου ἃ ῃοὶ δχρεγίοποςα ἔἶἰνα, 
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ὃ. καὶ ἐγένετο Φόβος μέγας ἐπὶ πάντας. 1 ἄρστοῦ ν 1} 
Ὑγμργ, Ηδιμπιοηά, δηά Βοϊΐεῃ, {Παὲ (8 τῆϑῪ πηθϑῃ 
411 τ1ῃ086 ψῆο Ὠααγά {Π6 ψαγάβ, δηα νι ὶξηθββθα {Π6. 
δνθῆς ψΒΙΟἢ ΤὈΠονοαὰ (πθ. [10 βϑϑιῃβ ἴο. ἃ ρο- 
ῬυΪϊαγ, ἐπουρ πο ΒΓ ΟΠΥ δοσυγαία τποᾶθ οὗ οχ- 
Ρτγοβϑιηρ (μδΐ 86θηπιθηί. Αἱ 411] ὄδνθηΐβ, 1 866 πο 
ΓΟΆΒΟῊ [0 ϑιιϑρεοῖ (ἢ Κυϊηο6}) (Παὶ {Π6 ψογὰβ δγο. 
8 ἰαίον δα ἀϊοῃ, βίησθ ΓΠΘῪ ἃγὰ ἔουηα ἰἢ 41]} ἰῃ6 Μϑ8. 
δ ΨογβΙΟἢΒ : δηα (δουρὶ 1ὑ ἸΏΔΥ 6 ἰγὰ (848 ΒΘ 
8808) [Π8ι [676 δΓ6 ἱπίογρο 018 ΤΏΟΓΟ δηοϊθηΐ (ΠΏ. 
ΔῺΥ οὗ [ῃἢ6 ΜΑΝ. (848 δῇ ἰπβίδῃηςε οἵ ψῇῃϊος 6 οἰΐθ8 
Μαῖϊι 1,47. 1δ, 28. Ἰλικς 92, 2. 4“οἢ. 18, 21.}); γεί 
Π6Β6 8Γ6 ΥΘΓῪ ΓΆΓΘ, δηἀ ἤρῆσο {Π6Γ6 18 ΠΟ σϑ0.86 [ὉΓ 
ΒιΙΒρίοἴοη, δίῃσθ, {Π6 86η86 αῦονε ἀδίαι δὰ δοίηρ' 
δαορίοά, {πΠ6 ψογάβ σδπηοί 866π) ουὔξ οὗ ρἰδοσδ. 

6. ἀνάστάντες δὲ οἱ νεώτεροι, ὨδΙηοἾγ, [Ὠο86 ἯΒΟ, 4ῃ. 
νΘΓ. 10., ἃΓ6 οδ] θα οἱ νεάνισκοι. ἤφζῥμο τἢε86 νεώτεροι. 
ψογο, [86 Οὐομητηρηίδίοῦβ ΔῈ ἢοΐ 4116 ἀρτορα..- [{ 
18 (86 ΟΡίΠΙΟη ΟΥ̓ ἸΏΔΠΗΥ ΤΘοθηΐ ΟὨ68, 8ἃ8 ΗΠ ἑ ΓΟ 8 
δηῃᾶ Καυϊΐηοοϊ (ἀοεινοα ἔγσομῃ Μοβ[θίπ), ΟΥ ταῖεγ Ἀγ. 
Ηδιιηοηά) ἰπᾶῖ ὈΥγ οἱ νεώτεροι ἯΘ ἅΓ6. ἴο υηἀογβίδπα 
8016 βόγνδηΐβ, ΟΓ ΟἿ ἾΘΟΓΒ (ϑθχίαῃβ), δρροϊηίθα ἰο 
Ρδγέογι νϑυίοιιβ ἰηΐδγιον ἀπ{168 1η (6 Ουγοῦ. Καὶ- 
ΠΟΕΪ οἰΐ68 ἃ Ἰοηρ' ρ4588068 ἰῇ ϑυρροτί οὗἉ {8 ορὶπίουῃ 
ἴτοιη Μοβποίῃ ἀθ βδῦυβ ΟἿ γιβί. δηία (οηϑέ, ψ8οὸ 
ΓΟΙΆΓΚ8, [Πδ 1688 [Π6 γοιρ᾽ τη6η ΚΟΥ ϑο ἢ, ομΘ 
ἄοθϑ ποὺ 8686 ΨὮΥ ΓΠΘΥ Δ]᾽9η6 βῃου ἃ ἤάνο, νεϊπουΐ 
ἀ6]αν, τἴβθη 10, γουχονθα δπηα θυγὶθά [ἢ6 σοῦρβ8 : Βυξ 

ΤΩΘΡΟΥ, Ὀαΐ δυβθον (πο αν  Υ οὗὁὨ ἔνα ΑἸτα ἢ γ. (866 76. ὦ, 18.), 
80 Ὠιοέον. 8ϊ.. ὅ, 84. χαριέστατον δὲ τῶν πλῆσιοχώρων ἐθνῶν αὖ- 
τοῖς ἐστὶ τὸ τῶν Οὐακκαίων ὀνομαξόμενον σύστημα, οὗτοι γὰρ καθ᾽ 
ἕκαστον ἕτος διαιρούμενοι τὴν χώραν γεωργοῦσι, καὶ τοὺς “καρποὺς 
κοινοποιούμενοι μεταδιδόασιν ἑκάστῳ τὸ μέρος, καὶ τοῖς νοσφισαμέ- 
νοις τι γεωργοῖς θάνατον τὸ πρότιμον τεθείκασι. ( Ῥνεἰεἰεἰη.) Κο- 
δε Ὠ λυ εν δά, ἰηαὶ δηοίμοεῦ δηὰ γαῖ σοΟσα ὑγροηΐ Τεββδοὴ ἴὸς (ἢ 6 
Ῥυῃἰδημηοηΐϊ τνα8, {πᾶὶ ΌΥ {818 δ: Ι Κρ Δ πα τρετηο Δ Ὁ] 6 ὀχϑίηρ]ς {8 
δυι Ποῦ οὗ 186 Αροβϑῖϊεβ τωῖρῃις Ὀ6 σομβῆγμημθ. ““ ΟΡ (σοῃ 068. 
6) ἰδ τὸ ἐγαυὰ οἵ Αηδπΐδθ δῃὰ ϑαρρθῖνα δ βιιςθοάοα, βηὲ {ἰιπα. 
τεροτγί οὔ ἐξ μαὰ ροὶ δυγχοβδα, ἃ βυϑρίοἰοη νου πανα δγίδεῃ ἰμαῖ (Π6, 
Αροβί δβ Ἰἰδὰ ννῇἤθῃ (Π6Ὺ βαϊἃ [μαΐ (ΠΟΥ γερο θηάιιοὰ νεῖ ἴα Ἰηθρ,- 
ταϊίοη οὔ με Ἠοὶγ ϑρί τὶς δηὰ ἴμ6 Ὠϊνίηα Πεῖρ, ἰο ἴδε ἀϊπιϊπυιϊίοη πὰ 
ἀεοιγυςτοὴ οὗ (πεῖν ογεάϊε δηθὰ δας ποῦν." - ; ἃ 
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{Ππαὶ 1 τὸ ϑαρροβα {ΠΟΥ σ γα ῬΡΟΓβο8 ΠἸΒΟΠΓρΡΊΠρ ἃ 
ΡυὈΪΙς ΘΙΏΡΙΟΥ τῇ 186 ΟΠυγοῖ, τ ΠΣΥ͂ ἀϊβοθσγῃ {ἢ γϑᾶ- 
80ηὴ ΜΏΥ, ψὶπουΐ ογάογϑ, ποὺ δου !α ἴᾶνὸ Ρογίογηοα 
(Π6 8414 οβῆςο. ““ Τα (ἤθγθ ψογα (σοπίπυ68 ἢ 6) 
ΡΟ] Ις βογνδηίβ ογ οὐδοῦ ἢ {Π6 ἢγβι βοοίϊθίυ οὗἉ {Π6 
ΟὨ γι ϑεί 8, ἢΟ οὔ σδῆ ουδί ν ἢο σοηδβιά 6 Γγ8 115 ΠαίΈ ΓΟ, 
δηᾶ τἢ6 οαἰγουπηδίαποθθ ὑηᾳἋ6ν ψὨϊοῆ [Ὁ οτρίηδίοά, 
δηὰ {Π6 ΠΙΔΉΠΟΓ ἰη ψ Ὠοἢ (Ποῖγ βδογθὶ 8886 Π10}168 
ψ6Γ οοηάυς(ο4. Τῇ οἰῆςοεβ οὗ βϑυεορίηρ; δῃά οἰθδη-. 
Ἰηρ (Ὠ6 Οβυγοῖ,, οὗ ρῥ]δείηνσ {Π6 βοδίβ δηά 80]685, δηά 
οὗ τη ἰκίπρ' ῬΓΟΡΟΥ ῬΓΕρΡδγδίϊοηβ ἴοσ [Π6 οσοἰδυγαίίοη οἷ 
(Π6 1,ογ 5 δυρροῖ, δηᾶ 6 Αραρα, γτοαυϊγοα σογίδίη 
ΡΘΙβοἢβΒ ϑρροϊηπίοα [ὉΓ ἰμαΐ ρυγροβθ. ““ Τἢ]8, ἴοο 
(Δἀἀς Κυϊηοε}), ἰ8Β σοῃῆγπιοα ὈΥ τἢ6 86 οὗ {π6 Α]εχ- 
δηάγίδη 9678, Ψῇο δπιρίογθά νεάνισκος (ἡ ῃ]οἢ σΟΓ-. 
ΤΟΒρΟηα8 (ο {Π6 Η6Ρ. ἸΏ) βοπλοίϊπηθς 1 (86 δ6η86 οὗ 
δογυαηξ, Δἴ οἰογβ οὗ δοέαο 7." 

[π|{}18 ορίπίοῃ, 1 σαπποί, Πού ΕΓ, δοαι! 6806 ; [ῸΓ 
{Πουρῇ ἰἴ ἸΏΔΥ 6 ργοῦρδῦ]α τπδὲ ἴἤθτα ψ γα βυςὴ 
οἴἶδιοσγα ἴῃ {Π6 οαγὶγ Οἤγο ἢ 65, γεῖ Μοβμοίπι δἀάῃοοβ. 
ὯῸ ἀμέξον θα; δῃὰ ἰπᾶῦ ΠΟΥ δῃουϊά ἤδνα θθθη 
εΔ]|6ἀ ὕὑγ ἐλαὲ παπιθ 1Β Ὡοΐ Ῥγοῦδ 6, βίποθ {π6 ἀμ ε168 
ἢ αυσϑίίοη ψουὰ ποῖ Δβοϊυϊοῖυ ἀδιηδηὰ ψοωπρ 
ἸΠΘΉ ; ΠΑΥ͂, ῬΙΌΡΓΙΕΙΥ ψου]α ταῖθοῦ γοααίγο ηιααάίε 
αρϑά οὐ εἰ οεὶν ομθ8. ΒΒ ϑιάθβ, ὄβνθὴ δαπηριηρ 8}} 
[πὲ 6 βδγ8 οἱ νεανίσκοι, γοῖ (δ΄ ψ|}} ηοΐ Ποὶά σοοά 
οὗ νεώτεροι, ΜὨϊο, 848 1 ΟσΟΌγ8 ἤγδέ, ὭΏΔΥ 6 βυρ- 
ῬοΟβΘα πιοβί σογγθοῖίγΥ ἴο ἀοϑίρηδία [ἢ6 ῬΘΊβΟη5 ἴῃ 
υσβίίοη. Νον, οἡ [6 οοιηπηοη Πυροίἢ 6815, [ἢ 6 
δοιηραγίβϑοη Ψ1}} πάνθ ποῖ ργορτγίείυ ; οὐ 16 πᾶν 
ΟὨΘ6, ποῆθ αὐ αἰ  ποιϊά {πογοίογα χγοίδϊ πη τἢ6 
υ80.4] ᾿πἰογργείδιοη, δηὰ υηάογβίδη ὈΥ οἱ νεώτεροι 
ΒΟΠ16 οὗ (Π6 γουηρον δηά βίγοηρσοῦ, δηὰ ἐπογοίογο 
θοϑί 8δ0]6 ἴο ρογίογπι ἴπ6 οἷος οὗ γεπίοναὶ. [{ πιϑυ, 
Ἰηἀορά, θ6 οδ]εοίοα (88 ἴξ 185 ΌγΥ Μοβῇθίπ), {παῖ οὔθ 
ἀοο8 ποί 866 Ψ ὮΥ {Π6Ὺ ἐμ σα α: ἤανα δειγίοα ἀϊηι. ὃᾷ11 
ΔΉΒΨΟΓ, [ἢ δὲ (Π15 δωγίαί ψὰ8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΠΟ τηογα τἤδῃ. 
ἰαψῖης ἐὲπι ομὲ 0 διγίαί, ἀοροθιίησ ἢΐπὶ ἰπ τΠ6 
(ἈΓΩΠΥ νυ, ΡγΟΔΌΪΥ ργαραγθά ἴον ἐπ 6 ρυγροβθ (48 
ΒΡΡΘΑΓΒ ἔγοπι νοσ. 10, νῆθτα ἰΐ 15 βαϊ ἃ (ἢδὲ (Β 6} θιι- 
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το ποῦ ὈΥ Β6ῦ Ὠυβοη4) ; Ἰυϑέ 48 ΟὟΓ ϑανίουνγ στῶβ 
ΟὨΪΥ ἀεροδιέοα ἵπ ἐΐα δορωίσἦγα Ὀγ Ζοβερῖ,, ργβραγα- 
ΤΟΥΥῪ ἴο {6 σῖ68 οὗ δι! αἰ πιΐησ, δηά (ἢ 6 πηογαὶ ρτο- 
ΡΘΓΙΥ 80 Το] ]6ά. 

Θ. συνέστειλαν αὐτὸν. Τῃδ6 Ψυϊχαίΐία γοῃάθγβ ἄπηιο- 
υεγιηΐ, ἀηὰ οΟἴἤοΓβ διδέγαχονιιπέ, οὐ σοΥ̓ΥριοΓ μη, 
Βυΐ (45 Κυϊποοί οὔβθγνθβ) πο ροοά γϑᾶβοῆ οδῃ ὃὉ6 
δίνη ἴοῦ ἀδνίαίηρς ἔγουη {π 6 σοιημηοη βἰρηϊβοδίίοη 
οὗ συστέλλω, ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ 8ίηςα τΠθγο ἔο]ον8, }ι8ῖ 
δίϊεγ {Π᾿| ἔπ πογαὶ ἰθγα ἐκφέρειν. ἘΏΪΘΓ, (Ἰἀβαιθοη, 
δ θυ, Οατοί 5, ουονγ ΕὨρ] 8ἢ Ὑγαηβίδίογβ, ΠὨοά-: 
ἀγιάχο, δῃὰ ποδί γϑοθηΐς (ὐοιητηθηίδίογθ, 888 ρῃ 
(0 συστέλλω {Π6 5816 Β6η86 8ἃ8 (δὲ οὗ περιστέλλω, 
ὙΠΙΟΒ βρη ῆθ8 “ ἴο ΓΟ] υὉρΡ ἴῃ 8 ψἱῃήϊηρ-8Πθοῖ, οὗ 
βῃγου," ὅς. 1118 βθῆ86 οὗ συστέλλω 18 ἱπάθ64α νΘΓῪ 
Ταῖα ; δυΐ ατοίυ8 δηὰ οἴΠοΓΒ δά ἀπισα Θχϑιρ 68 οὗ κἱ 
ἔτοιῃ Ευπρ. Ἰτοδά. 876. οὖς δ᾽ "Αρκης ἕλοι Οὐ παῖδες 
εἴδον, οὐ δάμαρτος ἐν χεροῖν Πέπλοις συνεστάλησαν. " 
ΑΙδοιιρῇ συστέλλω 88 {Π|6 8816 Β86η86 88 περιστέλλω, 
ψ δῖ ἢ οχίθηαϑ ἴο 4}} ἰῃ6 οἴδοθβ ργερδγδίογυ ἴο δι γίαὶ, 
γί 186 οἰγοππηϑίδηςεβ οὗ [Π6 ργθβθηΐ Ἷᾶ86 σοῃρΕ] 18 
ἴο υηδεογβίαηά ἰξ ΟἿΪΥ οὗὁἨ ψγΑρΡΙη ἴῃ εἰοακα. ΟΥ̓ ἐκ- 
ᾧέρειν, ἴῃ τ6 856η56 οὗ 6776Ὦ776, 0 σΆΓΓΥῪ ἔογιἢ ΤῸσ θὰ- 
ταὶ, 1ῃ6 Οοιμμηθηίδίοτα δηα (ΟἸΥ1685 Ρσοάυςα δχϑῃ)- 
[68 ἰῃ δριιπάδῃσα; Ὠοη6 οὗ ψΠΙΟἢ 15 10 ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ ἴο 

ἀρῖον ἔοτναγα; δὰ 1 8841} ον οὔβεγνα, (δὲ {πουρῆ"- 
ἐκφέρειν 18 πι50.8}}} ἃ ἴθσ Δρργοργὶδίβ ἰο Ὁ Πογαὶ τἰί68, 
γοεῖ ΝΣ 10 866 πὴ8 ἴ0 5:0ῚῪ ἀξδηοίθ γοπιουαΐ 707 δι. 
γίαί. "Ἔβαψαν τῊὟδυν 6 υπαάοτγβίοοά [ἢ [ἢ 6 ΤΏΔΠΠΟΓ 1: 
αν ἅβρονα βιρμεοϑίβα ; (πουρὶι διυγίαί οἢ {Π6 886 
ἀδγ ψα8 ποῖ υῃϊγτεαυθηΐ διηοηρ [6 Φενϑ. [ τηυϑὲ 
δα (νῆδι, [6] 1Θνα, 18 {16 ΚΟ Ν ἢ), [Πδι (ἢ 6 Ογοολς 
οεοαδιοπαζίψ τεπιουοεά ἀδαα δοαϊδ5 70. διυγῖαί οπ ἐδα 
ἄαψ οΓ ἀεοεαδο.. δο ἘπτὶρΡ. ΑἸοοβί. 845. σἤθγα δἰπηοϑέ 

᾿ Τῆυ5, (Τ ταδὶ Βογα ΟΌΘΕΓΥΘ,) τηΔΥῪ ὃ6 δε (ἰδ {Π6 τηεδηΐηρ οὗ ἃ 
σους -αἰθρυϊοα ρϑϑϑδρ οὗ Π6 δᾶπ)Ὲ 108. ὦ πόλυε ὄγκοε 

᾿ συστελλόμενων προγόνων: ἱ. 6. ““Ο (δα τοΐΣν δρ]οηάουν οΥ͂ ΤΩ 
ἀερατίεά δηροεδίογα." [{τ|εγα ΠΥ, δηγοιάθα, Ὀυτεά, Βγ ἢ] οἷ ἱπίεγ- 
Ῥγείαϊΐοη ννὰ ὅγὲ γι ἰϑηθα Ἡἱἢ δηοῖποσ ἐχϑιηρὶο οὗ (6 ὙΟΡῪ ΓΆΓΕ 
διζηϊβοδίίοη. ᾿ 
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ἱπατηοἰδίεὶγ δῆυ ΑἸσθδίοβ ἢ88 οχριγθά, Αἰσθϑίδβ [Π6 
ἰοπάδγ πυβοδηά, ἔογ ἢ οπὶ 56 ἀϊ64,, δἴτεγ πλνίηρ᾽ 1ἢ.- 
ἀυ]ροά ἴῃ 80πι6 βῃογί Ὀθν δ" ρ5, ΑΟΓΌΡΕΪΥ ΧΟΪΔ1ΠῚΒ : 
ἀλλ᾽ ἐκῷοραν γὰρ τοῦδε θήσομαι νεκροῦ, ““Ὀυΐ 1 τοί 
ἐογῦοατ, δη ρὸ δηὰ ρίνα ογάθιβ ἴον ἰῃ6 σγϑηιοναὶ 
οἵ 118 σογρβε. 

7. ἐγένετο δὲ ἐς ὡρῶν τριῶν. 1 ὅτὼ ἱηο] Πρ ἀ (ο {ΠΊηΚ, 
ἔτουιλ (ῃ6 οαἰτγοιιηβίδηςσο5 ψΠΙΟΝ αδἰοηάοα [Π18, ἰΠδὲ 
(86 ἀφ68ι}} οὗ Αηδηΐδϑ παρρεηθά δ βοηβ οπϑ οὗ (ἢ68 
λομγβ οΥΓ ργαψον, δῃὰ τῆδι ἰΠ6 σοπηηρ οὗ δαρραῖγα 
88 δἱ (Π6 πεχέ ζοϊίοιοϊη,ς, ρῬγοψοτ ἐΐπιθ. ἴ{18 10 ἀ1- 
οἱουδὶν ορβογνοά Ὀγ (Βουμπιοηϊβ, (δὶ Ῥαοίοῦ αἸα ἠοὶ 
68}} ἰογ ποσ, θυΐ ψαϊθα ἔὸγ {Π6 {1{π|6 οὗὨἨ ὮΘΓ σοπηηρ, 
(ροσθαρϑ ἴΠ6 υϑιι4] οπ6), {8118 αἰ ΥἹΠρ Π6Γ 8η ορροτίι» 
ΠΥ ἴῸΓ γοροηίαησθ. 86 δηΐίογβ (ΠΟὨ ΠΏ. 68 ἢ6), ηοΐ 
κηπονίηρ δῦ δά Ὀοία! 6 ἤθΓ ὨιυιβΌδηά,. 5η6 6 πῸ 
οὐδ Παὰ ἀαγϑά ἴο [8}] 1{ ἰο πογ, ἰπγουρῇ ἴδαγ, ΔΠ4 γε- 
ὙΘΓΘΏΟΘΘ [ῸΓ {Π6 Τηδδβίογ; δηὰ γεί ἃ 9ρᾶςβ οὗ ἰδγθθ 
οι 885 850 Ποῖ ηξ [0 σομημλιη]οδί8 [ἢ6 ἰπίογπη δῦ ο 
ἴο νΘΓῪ ᾿ηΔῆγ. Βιυιῖ ἔδδσγ, [ἴ 866π)5, Καρῖ [δῖ 51:6 ηξ, 
Δηᾶ (8 δῖ. 1λ|Κ6 8 ᾿ηἀμορά ἰο Γδοογά, 85 5016» 
{π|ηρ' ΘΧΟΓΔΟΡΓΔΙΠΔΣΥ, [ἢ6 8ραοθ οὗ ἐΐπιε (μαι ᾿Ἰπίθγ- 
νϑῃ66, δΔῃηὰ {πὸ Ἰρῃσγδηῆσοα οὗ {π6 ψοπδη." Ηδηοδ 
ἌΝ 6 ἸῊΏΔΥ Κηον ψἠἢδί το {Π1Κ οὗἨ (6 ορίπίου οὗἉ ἸρὮϊ- 
ἰοοῖ δηα 8οιηθ οἴϊογβ, (ἢδί {Ὧ6 ἰἴγθο ἤοιγθ ΨΟΓΟ 
ΒΡ ὈΥ {π6 γουηρ Π6ἢ 1 {Π6 ρῥγοόρτϑϑθ ἰο δηὰ τοι 
{Ππ6 βαριυ ]σοῆγο, νΠϊοἢ, 88 ὑδυδ], νου ὰ δ6 βιἐαιοά ουξ 
οἵ τονη. Νοίπίηρ, σδη 068 ἀδέογιηϊηφά, βῖπ66 γγὰ Κηον 
ΠΘΙΓΠογ [6 αἰδίδηςσα (6 ψουϊὰ ἢᾶνο ἰο 50, ΠΟΓ 6Χ-- 
ααύν τ μα ἰὔεΥ Πδα ἴο ἀο. Πα σοριιδ καὶ, νγ6 δ 
ΟΌΒΘΓΨΡΘ, 15 ἴῸΓ ὅτε, 48 οἴὔδη ἰῃ 6 Ναὸν Τοβίδιηθηῦ, 
ἜΠΟοΥΘ [8 {Π6 βαπη6 086 ἴῃ 1Π6 Ηφῦτγ. ἢ. ΝΟΣ 15 (6 
1άϊοιι Κη ΟΜ ἢ ἴῃ (8 Οὐ ρεκ δηά 1, δέῃ ( |488169. 

8. ἀπεκρίθη, (ἀμ) αὐάγεπδοα ἤεγ. ὅ8ε6 1Π6 ηοΐδ οὔ 
8,12.) πε μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; ΒγῪ 
τοσούτου, δ0 ημιοἶ, 15 Ἰηθαπί τἢ6 βυπὶ ψἤϊοῖ. ΑΔ ΠΙ85 
Πδὰ οἤδιθή ἰο Ῥοίοσ ; δῃᾶὰ ψὰ τηῦβὲ βιαμά διὰ δηᾶ 
τιμήματος. ᾿Αποδίδωμι, ΘΒρΘΟΙΔΠ|Υ ᾿η [86 τη144]6 νοΐο6, 
.88, ϑιμοηρ᾽ Οἴδθι βίρῃηοδίίοηϑ, ἐπαΐ οὗἁὨ δοἐἐ.Ἐ 

Ἐ Το [διίΐη σεπάο, ἰξ τητδῖ Ὀς οὐδεῖνοά, 15 ῬΓΟΡΟΣΙῪ τσέπη ἀο; 
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9---11. τι ὅτι, λοῖῦ (5 () ἐμαί, ϑαθαυά γέγονεν, 85 
νοῦ. 4: Ὑ εἰϑίθιῃ ἤόγα σοιηρασθβ Τογθης. Ευπ. 8, 
ὅ, 1. Θυξα εβύ, αυδὰ ἰ6ἴι18 518} Συμεφωνήθη ἡμῖν 
πειράσαι τὸ πνεῦμα Κυρίοσ; Ηδτδ ΟὯΦ ΠΙΔΥ͂ σοπΊρᾶγα 
“Ψοβδρῆῇ. 787, 10. θεασ οὖν συμητνευσρὸν ἐπὶ ψευδο- 
λογίᾳ᾽ 8η4 Ῥοϊγαῃ. 28, ὅ, 6. νίἤεγθ΄ συνετίθοιντο ἢ 88 
186 88Π16 8β6η86 48 {δα ργοβδοηΐ δχργθεϑίοῃ συνεφωνήθη. 
ἹΔθόγοῖε ΠΟΘ γΧ6}} οὔβογνεο {παῖ΄ {Π6γ ἐοηιρέεα ἰὴ 8 
δριτ οὗ Οοά, νῆϊο ἢ βϑροκθ δῃὰ ψογκθα ἰὴ δῃηά ὃν 
ἽΠπὸ Αροβῆϊεβ, βίῃςδ' Ὁ. (18. ἀδβα {ΠῸ } ῃδΔά τρϑάδ {τίαὶ 
ὙΠ δον (ἢ 6 δρίγις ψου]ά ἀοίεδοί {πεῖν ἔγαυὰ δηὰ ἢγ- 

ΙΘΥ᾽ ΟΥ ποί. Νοί (σοῃίϊημ68 ἢ6) ἰῃδΐ {π6ν τ πον 
τη(οηάδά {15 : (ΠΥ Ποροα (παῖ {ΠΕΣ ἔγαυα τσ ἢ 69- 
σᾶρΡε ἀείοοίίοη. Ὑαΐέ {ποὺ τῖρῃΐ, ἴῃ ἃ σογίδ ἢ 8686, 
με 5614 ο ἰεπηρί {Π6 9ρ|π| οἵ οὐ." Τῇ βδηῖα νἱϑῖν 
Ὁ ΊΠ6 δυθ]θοῖ 185 ἈΚδη ΟΥ̓ Βρ. Ρεᾶγοβ, Ψῆὴο γϑηάθγβ: 
“«[ῖο {τὺ ψΒαίΠογ (ἢ6 ΗΟ Υ ΟΠιοϑῖ, ψῖίῃ στ οἢ 6 ἅγα 
1164, Κῆον5 (Π6 τ ἢ οὐ ΤΠ] ηρ8, ΟΥ ποῖ." ΒεΖὰἂ δηά 
Ἐοβοητηΐ ον δάορί ἃ ἸΔΟΓ6 ροθηογαὶ ἀθἤηϊσπ. “Τὸ 
ἐεπιμέ Οοὐ (ΒΥ 16 Υ}.) 18 80 [90 δοῖ 88 ἰο΄Βθθῆ ἴο ἀουδί 
οὔ {μ6 οἴηηϊροίθηῃςθ, νογδο Υ, ΟΥ ΔΎ ΟἿΠοΓ οὔ {Π6 δἱ- 
ἐπ δυίος οἵ Οασά." Ηἰδρίηγιοῃβ, Ροιϊΐ, δηά Κιιϊηοοὶ γο- 
σορπίζΖα 1η {Π6 ἔογηλυ}8 πη γο  Υ [Π6 86η86 οὗἉ οἤδησῖην 
᾿αοά ὈΥ 5]η; δπὰ {Π6 Ὁ Γαίδγ ἴο Ηϑθρθτ. 8, 8 ἃς 9. Δηά 
1 (ογ. 10; 9. Βυϊΐ {Π|8 15. ουηρ τηδίίογβ βῆουξ ἴη- 
ἀεοεοά, δηδ τπδη 50} }γ οχρίαἰπίηρ αν (Π6 86 η86 

9. οἱ πόδες τῶν θαψάντων, ὅτα. [ἢ]15 15 οἸδαιγ ἃ Ηο- 
ὈΓΕἾδπῚ ΤῸΓ οἱ θαψάντες, βίπσα (η6 Ηδργοινθ οἰΐθη οχ- 
ῬΓΘΒ8 ἃ πιαη ὉΥ 50Π16 ἸπΕΙΠΌΕΓ οὗ [18 Ὀοάγ, ψ ἢ ἢ} 18 
ῬγηΟ ραν αϑ6α ἴῃ ΔΟσοιΡ]]15Ππρ’ {Π6 ΔΟΙΟΏ ἴῃ α68- 

απὰ οἷν “εἰϊ ἰ6 ἕγοσι (Π6 ΑἸὩρ;. ϑαχ. εὐξίαπ, ἰο ἰδέ φρο, ἀεἰλθον ψἘ. 
Βυι τότ 8 ποῖ, 88 Κυΐηοεὶ ΒΌρροβοβθ, ἰῃ ἴῃ υ8δ0 οὗ (6 ἀπὸ; ΔῺῪ 
Τεΐεγομοα ἴο (ἢ6 ΤΏΟΠΟΥ ἴο ὃ6 Γεςεϊνεα 88 1ῃ6 ργίοβ, δῖποθ ἀπὸ 5: ;ηΐ]- 
βΒε5 αὐα!. ᾿Αποδίδωμι κ᾽] ἀεποίεβ ἴο ρῖνα μρ οὗ ααν; ᾿ιι8ῖ 88 
ἀοεϑ8 ἩΠ ΤΩΣ Τῆς ἰάδα εοἰΐ ἰδ ἴοο σοτηρΙοχ ἴο ὃς οχρίαἰῃθαὰ ὈΥ 8ΩΥ δἰῃ- 
Εἰς ννογὰ. Πολέω εἰρχηΐβει 1᾿ςοεϑϑν το. “ ΓΏ ΟνεΓ ἴο 8 ΕΓ, ἤοσα 
πολέω, ἴο ἴαγη, Τί Ηεῦτενν ἴογια ῬΓΟΡΟΓΪΥ ἀφροίαδ ἰ0 ἀαἸἶνοῦ τρ ; 
898 ἸΏ ΤΩΔΗΥ ραβϑᾶρε8. ὅεε (ἀεββηΐι8, 0 γμτγοάιϊιοεθ ἐχϑιηρίεβ. ΤΊ 
εαρὶο, οἵ (᾿6 1Δἰἴη, πὰ 1π6 σαμρ-ψαπ, οααρ-απ, ααὰ Κοορ-εη, οὔ ἴδε 
᾿Νοτίδοση Ἰδηρύδθεθδ, δἰ ρηΣ ἣν ““ἴοὸ ἴαϊκκε το ποθι," ἴο ὑκῳ; διὰ ἴ8ε Οδγ.Ἅ 

ἸΏΔῃ σὈεγοίγαν επ, ἴπα οοπέγατῳ, Ὠδιρεῖγ, ἴ0 φὲῦδ ὩΡ ἐο αποίλεγ, ἴο εἰ, 



160 ΑΟΤΒ ΟΣ ΤΗΣ ΑΡΟΞΤΙ ΕΒ, ΟΗΑΡ. Υ. 

ἰἶοη. 866 Εγῃοϑίϊ, ἰῃ δ᾽9 Ργοΐυβϑίο ἀε νοβρηδβ [1η- 
ρυδ ΕΡρτθῦ ἴῃ [ημκυὰ ατεςοὰ, δῃα ἴΠ6 ποίθ οἡ 4,87. 
ἵν εἰϑίοίη ἤογε οἱΐθβ Ε8). δῷ, 7. Νδῆυπι 1, 1δ. 1]. 
δ19. μήτε πόδα. ὅδ.Π!ο]. τὴν ἐνθάδε ἄφιξεν. Βυϊ ἴα 
εὐΐ ἢ πῆογα Δρροϑίζοἰγ ἤᾶνα σοπιραγεά Επγῖρ. ΗΙΡΡ. 
057. σὺν πάτρος μολὼν ποδὶ, φιιαπάο ομηὶ ραΐτ τοῦεγ 80 
γοάϊογο: ΜΏΘΤΘ θη. Μοηκ ργοάυςθ8 ἃ 5δι6}}} 8 Γ ρᾶ 5886 
τοῦ {6 Οὐοβί. 1215. μα ομρα δέχου πόδα, ο“ρεοΐω 
υἱναὶηῖδ γοάϊέιιπι. 80 α͵80 Ἐυγίρ. ϑαρρὶ. 90. μὴ μοι τι 
μήτηρ, ἣν μεταστείχω ποδὶ, Ὦθγτα Μαγκίδπα τ ΠΟΥ 
οὔϑογνθϑ, ἰῃδὲ πόδὶ ἢ88 Ὠ0 ΓΟίδγθηοθ ἴο 16 ΠΠΔΏΠΘΓ ἴῃ 
ψῇηϊοῦ Τἤοβοὺϑ οϑιηθ, ὙΠΟΙΠΟΥ ΟἹ Ὠογβαῦδοϊ, ἰὴ ἃ 
οἰαγίοῖ, οὐ οἡ ἴυοῖ, Ὀυΐ ΒἰΠΙΡΙΥ ἴο 8 οομιὶπρ 8η4 

πα. Ἦε ἰδμεδη οοπιρᾶγοβ Ευτρ. Ηδγο. Εὶιγ. ν. 886. 
Ὡ τέκν᾽ ὁμαρτεῖτ᾽ ἀθλίῳ μητρὸς ποδὶ). Ἡθησθ [ἰ 18 οἶθδγ 
{Πα ἴῃ [Π6 ργοϑϑηΐ ρᾶβϑᾶσα (ἢ 6 Θχργαβϑίοῃ που ἀ6- 
Ποί65 παρουσία, τοί. 

10. εἰσελθόντες δὲ, σοπιϊης ἱη ἐ ἃ8 (ΏΘΥ ψου]ά, δί (Π6 
ποχί δου οὗ ργᾶυθγ. ὅ3᾽466 5: 0Γ8, νογ. 7. 

14. διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων, ἱ, 6. ὈῚ ἰδ 
ΑΡροϑβί]ε8. ὅο..ῃ6 Ηθργ. ΓΟ Δ ἴῃ Εχοά. 9, 86. 

14. Καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸὺν .--- καὶ γυναικῶν. ΤΏ 686 ψογαβ 
8Γ6 υϑι8 }} 7} βυρροβοά ἴο ΡῈ ραγϑηίῃοίςδὶ, θεσδυ8ςε 
νοῦ. 12 σοῃποοῖβ ψ ἢ νοῦ. 16, Βυΐ (ἢ}18 8θθιῃηβ {{{||6 
5815ΔοίογΥ ; ἴὸσ (48 Ζείρίον δηά Βϑθοκ ἤἢδνθ 866) ἴῃ 
8 ρματοπέλοςϊα, Δοοοτγάϊηρ ἴο ρβυοποίομίςαὶ ἰαννβ, 186 
ἀϊβοοιιγβα ΡγΓΟσΘΘα8 1 ΟΠ ἴδῃογ, δῃ( ἠο68 ποῖ, 88 
Ποτο, σοηϑβιϑὲ οὗ βῆογί βθηΐθησθβ σοῃηῃθοίθα ΟΥ̓ ΝΘΤῪ 
σι θοηδβ, ἀπά ποΐ σοπουηρ ψΙ (ἢ 6 ἀἸϑοοῦγβα 
ὙΠΟ ἢ 1{ Ἰη ογγυρίβ. 

Τη6 δὔονο (ὐοτηπιοηίδίοτα, δη Κυϊποοὶ, δε οἵ 
σρίπίοη (Πᾶΐ νν. 18 ὅς 14. δἱ ᾿ἰϑαϑὺ ἃγθ ϑριγίουϑ, δη4 
αἰσῃρὰ τῷ ΠῸΠπι 2, 1 ὅς 46. δηά ὅ, 42. Κυϊηοεῖ, 
οὐ αν γ, Γοραγ8 νοῦ. 1δ. ἃ8 “6 ηυ]η6, βίησο ἴπ6 ποτά 8 

οοίογα ψῇ ἢ Πο86 θοῇ οὗ 12 απὰὲ 16. Εον πιν ονῇ 
ραγῖ, 1 δῖῃ :πο]ηβα ἴο σοπϑβιἀογ αὐ (6 νϑῦβεβ 85 ρ6- 
πυΐηπα, Ὀεΐηρ βυρροτίοά ὃν (ῃ6 υηϊτοά Δυς Ποῦ οὗ 
ἰ(ῃῆς ΜΑΝΟΝογβίοηβ, δηὰ ΕδίΠοΙΒ ; δηα 1 σοηβίάογ ἢ 6 πὶ 
88 ὈΓαβθηϊης 8 γοιῃδγκδὺϊθ ὄχϑηρὶα οὗ σγπολψδὶς 
((ποιιρῇ βοδγο ον τοΓΘ 80 ἰΠδΔῃ ϑοπηα (ο 6 τηοὶ νυ Σ{}} 
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ἔη ὙΠυσγά]465), ψ ]οἢ ἴῃ οπδ σοπῃραγαι νεῖ υἢ- 
8Κ1Π|6ἀ ἴῃ {Π 6 ργοργίθίθβ οὔ {Π6 Θγοεκ Ιαηριαρθ, 88 
ΟΌΡ δυο, σϑηποΐ 566 ΠΣ 8. ΓΡΓΒΙησ. Βρ. δῃογίοςκ 
ἰηἀ6εα (4ρ. Βονγοθῦ) ργοροβββ (6 ἐο! ον ίηρ ἐγαη8ρο- 
δίἐϊοη : “Απά στεδλῖ ἔδθαγ σδίηθ ὕροη {πὸ οἢυτγοὶ, δηά 
88 ΠΊΔΩΥ 88 ἤραγὰ {Π656 {πἰηρα: Απή ὈοΙΙον ΓΒ νοΓό 
{Π6 τοῖο διϊἀβὰ ἰο {πὸ [ογὰ, τυ  εἰὰἀ65 Ὀοίἢ ΟἿ πι6π 
Δηα ψοπΊοη: (14) Δπά [86 } Ψ6Γγα 411 στ ἢ ὁπ δοοογὰ 
1η δοϊοιμηοη 8 ρογοΐ. (18) Απά οὔ Πα τοβὲ ἀϊιγϑὶ ηῸ 
τηδη Ἰοἵη ἢἰπΊ86}{ ἰο {Π6ηὶ: δυζ {Π6 ΡΘορίδ πιαρηϊβοά 
ἀῆε. (12) Απὰ ὃγ (6 Πδηάϑ οὗ .. ΑΡοβι|68 γα 
ΤΏΔΗΥ 5:58 ΔηΠἢ ψοπάθγϑ υγουρσῃς. (16) Ιηβοπγιοῖ 
{π4ι {ποῪ Ὀτουρῆς ον τ {Π6 81:9. Κ Ἰηῖο (ἢ6 ϑ8ίγθρίβ.᾽; 
Βιυ {Π6γα ἰδ, ρεγιδρϑ8, ἃ8 {{{|6 81} ἴο θὲ ρ]αςβά ἴῃ 
{686 ν]οἰοηΐ ἰΓΔΏΒΡΟΒΙ ΓΙΟΠ8 88 ἴῃ Αἰ] [ΘΓ (ΟΠ ἰΓΟΠῚ ΠΊΘΓΘ 
ςοη͵δοίαγα; Δηἀ οἡ [86 ργδβϑηΐ οσσαϑίοη ἴπ6 [γα ηϑροϑί- 
«᾿Ἰοὴ τη 6 Γ85 [Π6 1655 δΔἰιδης οη, βἰηςσ6 ἐΐ 15 [140]6 ἴο 8010 6 
ἀΠσα [68, τ ἢοἢ ἀγα τῆ 9 ΡΥ δίαῖθα ὈὉγΥ Μαγκίδηὰ : 

1. “1 πδὺ 6 δϑκεή, ψῇῆο ἅγο (6 ἅπαντες, νΟΓ, 
12; ψιῇοίθογ {πΠ6 ““ροδέΐος ΟὨΪΥ, οὐ {6 δεέδουονο "Ό Τῇ 
{686 ἰδίίεγ, {π6 παπποῦ οὗ {Πδπὶ ὈΥ (ἢ 5 {{π|6 τημϑὶ 
6 πεαν, ᾿ξ οί αἀδουο, θη τΠοιϑδηά : (00 ἸΏΔΠΥ͂, ΟΠ6 
ψνοι]ά ἐπίῃ, οἡ ϑανϑιαὶ δοςοιηΐίβ, ἰο 06 τορρίδγ ἴῃ 
ΟὯ6 ρμἷαςθ. Βυΐ 1 16 ““ροσέΐος οὨΪγ, ΨΥ 5ῃουϊὰ 
{ἢ οἱ λοιποὶ, νν ἢ οἢ τᾶν ἱποϊα6 ἐλθ γοδ οἵ [6 (]}γ18- 
ι184Π58, Ὀ6 αὐ'αϊώ ἴο 7οῖπ ἴῃεπὶ ὃ ϑεσοηα γ, ψη0 δΓ6 
(ἢθ656 οἱ λοιποὶ, νΟΓ, 18, ψῇο βθοίη ίο ὕβ ἐϊϑιη- 
θυ 5Π66α τοίη (ἢ ὁ λαὸς ἴῃ [Π6 588π|6 νοετβ Ὁ 1 Βρ. 
ΒΘ ΓΙος Κ᾿ 8 ἰγδηβροϑίιίοη θ6 δάπι 64, (6 ἅπαντες ρεοΓ- 
ἢὮδΡ8 ψοῦο οἱ αὐξ [ἢ6868 πεῖ οομυονέδ, νοῦ. 14, τοΐ 
1ηΠ6 ψ ῃοΪ6 ποῦ οὗ {π6 (ΟΠ ΓΙ5.1405: δηα (ἤθη οἱ 
λοιποὶ (ναγ. 18) τηιιϑὶ 6 1ῃ6 βδη6 ψι ἢ ὁ λαὸς, νὶΖ. 
{86 ψῇο Ψψ6ΓΟ-ποΐ οοπυογία, ο ἀϊά ποέ ἀβϑοοίδίθ 
νι  τἤο86 ἴῃ ϑοέογιοηΣ ρογοὴ, Ὀυΐ Ὠδνρεί 6 1688 
{ῃουρἢῦ δηὰ βροῖκα νν9}} οἵ (ῃθιϑὼ. ἴῃ βοπηθα δα 108 
(88 ἴῃ ἴηι οὗ Βρ. Βεὶ!, ὥχφῃ. 1675,) ἃ ραγθῃς 68:5 18 
Ρυΐ θείοτα καὶ ἦσαν, νοτ. 12. Δῃ σοῃεϊηϊθα ἴο καὶ γυ- 
γαικῶν, ν6Υ. 14.,,30 ἃ5 ἴο σοηηθοῖ {π6 Ὀορ!πηΐϊηρ οὗ [ἢ6 
191} νογβϑο ν τ τΠ6 1διἢ. Τῆχ5. τά κα68 ἴπ6 Παγγαῦνο 
πδηρ ἰοροίπδγ Ὀοίίογ μδπ 1 ἀἄοα8 ἴῃ ἰἤοβα δ ΟΠ 8 

νΟΙ,. ἴν. Μ 
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ΜΠ ΘΓα [Π 18 ῬΑΓΘΏ 6518 15 ψαπτίηρ : ἀηᾷ {πο ὅπαντεφ 
νον. 12, πηυδὲ 6 {6 Αροβί]6β οπίψ, τῶν λοιπῶν 51}}} 
ἀποοτγίδίη : θυϊ 866 τοί 8δπᾶ 1,6 (Ἰασο ΕῸΓ ΠΥ 
ΟὝΣ Ρᾶσεί, 1 ψουἹὰ ρου} 15} ἢ Ὦγ. ἘῈ]1, θυ: ψνου]ὰ 
τοαᾶ ψτ ἢ Ὠγ. Θηῃογοςκ, Ὀδοδιιβα 4η οἀϊίοσ οὔ ἴῃς Νὸν 
Ταβίδιηοηί ουρί ἢοΐ ἴο ἀδραγὶ τοι {π6 τε ίθη σο- 
ῖἴ68: δυΐϊ 4 Ὀγιναΐθ ρϑίβοῃ, ψῇο γϑδᾶὰβ [ῸΓ ἢ18 ΟὟ 

πηρτονοιηθηϊ, {πουρὶ Πα 15, δηα οὐρῇξ ἴο "6, ΕΠ ΔΘΣ 
στοδί ΓθβίΓ] ο[10η8, νοῦ 1 ΒΌΡΡΟΒ6 ἢ Π85 σγβαῖεγ ΠΌΘΟΥ 
{πη {88 οἴοι.᾽" ᾿ 

Ι πορά πού β8Υ ΠΟΥ͂ ΘηΓΓΟΙΪΥ 1 δοσοσάθ ἴο 1Π6 708- 
εἰσα οΥἁ {{|ὸ Ἰαϑί γοιγασί, νι οἢ 195 ρογίθου υ δοοογάδηϊ 
ψ ἢ {Π6 οΥ τσ] σδηοηβ οἵ [6 στοαϊοδί στ. 8, 88 
Ἠειηβιογ ἢ 5:ι5, ν᾽ ἰσΚηῆαορ, Βοη]οΥ, δηὰ Ῥογβοη. 

18. τῶν δὲ λοιπών. Κϑῥο ᾶἃτὰ ἢοσγὸ πιϑρδηΐ [6 (οπι: 
τηθηϊδίογβ ἃΓΘ ηοΐ ἀρτθεῦ. ὅοπμβ {πίηκ (ΠΥ ἅτ (ἢ 
Δάνογβαυιοβ οἵ (6 Αροϑί[6858.0 Βυΐ, 85 Κυϊηοεὶ οῦὔ- 
ΒΟΙνΟ68, κολλᾶσθαι 15. ὯὨ0Ο {66 οἶφ6 ἰὉπηὰ ἱπ {ἢ}ἷ5 
Β6η86. γίοδουβ, Μοειιβ, ἀπά Ἐβοβθησηῃ] οσ, ὑπ άογ- 
βίδη (Π6 τίοἢ, δηα {056 οὗ [ἢ6 Ὠίρῇθγ οἰαββθθ, τ (ἢ 
ἀἸϑροβιξοηθ βιγΐϊαγ ἴο 4 οὗ Απηδῃΐας. Βαυΐ τ|ὶ5 
νοῦ] γοαυϊγα (86 [ΟΠ ονίηρ ἰγαηβροϑίτοη : καὶ ἐμε- 
γάλυνε ὁ λαὸς, τῶν δὲ λοιπών οὐδεῖς ἔτολμα κολλάσθαι αὐ- 
τοῖς. Κυϊποεῖ 15 οὗ ορ!πίοῃ, τΠ81 88 οἱ λοίποι ἃΓ6 ΟΡ- 
Ροββά ἰο {88 Αροβιῖ6β ἰῇ ϑοϊοπιοπ᾿β ρογοῇ, ψ ΤρΔΥ͂ 
υπάἀεγβίαηά ἴΠ6 τεδέ οἵ [ποβὲ ργθβθηΐ, ψῃοῖπος (ἢ γῖ8- 
(188 οὐ 768. ΝΘΑΙΥ {ῆ6 δαῖη8 νον οὗ ἴῃ 5 ]θοὶ 
18 [ἀκοὴ ὈγῪ Βρ. Ρϑᾶγοβ. Βαῖΐ {Π18 τηοάδ οὗ Ἔχροβιιίοῃ 
866 Π15 βοιηθυδαῦ Παγϑῇ. Ἐ 

15. ἐπὶ κλινῶν καὶ κραββάτων. Οπ [686 ψΟΓαάΒ 566 
{16 ποία σῇ Ματῖκ 2, 4. σἤῆογε κράββατος 15 ἀϊδ[η- 
ρσυϊβῃρα ἔγοπι κλινὴν 88 ἀδηοίίηρ ἃ τηθδη δηά ἰσν 
δοιοῖ, (866 αἶδο ἔθ ποίβ οἡ 4Ζοῖ. ὅ, 8. Αρρεπά. μ. 
807.) δηᾷ κλινὴ, [26 σουοσῇ οἷ τίομον ρϑϑοῦβ. ΒγῪ 

Ὁ (ὅεε Ὠοἀάτϊἀρε.) [πάεεά ἴ Δληλ ποί βδίἰδῇεα νυν δὴΥ τηοάς οὗ 
Ἰῃϊεγργαίδιίου 1 πᾶνε γεῖ βθε ; απ, [0 αϑὲ (ῃς ννογάβ οἵ Ῥοτερα, 
“Ἔ5ο αυοὰ ἔωρίαπι πάῦεο, αυρὰ δεαθδῦ ὩοῺ Βαῦθο ; οτωηΐβυιβηι 
ἔεγα ἴῃ τοῦυ5, εἴ τηαχίηγα ἴῃ ΟΥςἾ8, οἰυ αὐἱά ποη δἱέ, 4ιδτα «ἰἢ 
“ἰξ, ἀϊεϊαταβ." ἜἘμεγάλυνε, Ἔχίο! ]ο, ᾿Ἀπουρ τ ἢν οὗ (ἤδτη. νγεύ- 
εἰοίη οἰϊε5 δ Γ Ἔχϑπιρὶο8 οὔ πιαφπίβοατο ἔγουιι Ρ]δυα5 ἀηᾷ ΤοΣοηοθ. 
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{Π886 σογάβ ἐπογοίογα 11 8665 ἴο θ6 ἱπάϊςδίρα, ἐῃαξ 
Ὀομ τη 6 Πρ δῃὰ ἰσνν τϑβογιβά (ὁ δηά ᾿πρ]ογθα {μι 
Δϑϑἰδίδησα οἵ [ἢ6 Αροβιί[68. 

1δ. ἵνα ἐρχομένου. [Ασῃοοΐ οὔβϑογναβ, ἰ(ἢδί 1 ἰδ 
ποΐ οἶθαγ ἡ ἤθίῃοσ ΠΟΥ νοῦ ἀφαίθα ; δῃὰ πα {ΠῚ 08 
1{ ργόρδῦ]6 ἰπδι [Π6 ἐαψὲησ οΥ ἐδθ δἱεἷἶς [ῃ6γα ψα8 ἢοξ 
δὴ δεῖ οἵ (τγιβίίδη θΈ] Πα νοτῦβ, δαὶ ΟΥὨ {{π| δι ρογβι ο8 
ἶονβ8. Βοβϑῃιῃ]]θῦ, ἴοο, γοϑιηλγίβ, [πδι [}}18 15 ἴὸ 6 
τοίειγθα ἴο {Π6 βιιρογϑβίιἰοιιβ Ποίίοηβ οὗ τηθῃ, οπὶν 
γηοηξιοηθά, Ὠοῖ ἀρργουεά, ὈΥ δί. ΓΚ οὐ {Π6 ΑΡροβί[εβ. 
Βιιῖ (Π6 σοιῃρ!οχίοῃ οὗ [ῃ6 βθηΐθησθ δίκα ψἢ {πὸ 
ςοηίοχί ΟἰθαΓΙΥ βιιρροβίβ [ῃδί (ἢν ἡγοῦ Ποα]θα. Ναν, 
Κιυϊηοεὶ δα πλ5 1 ἴο μὲ οσέγοπιείν ρῥγοδαδίε, σοτπβὶ. 
ἀδτιηρ {πα οἰγτουμηϑίαησα ποῖ [Ὁ]]}ονν8, παπηο νυ. ἰἢ΄ 
᾿εαϊηρ οὗ {π6 81:6Κ ὃν Πδηα Κογοῃιθίβ: [Π6 γοᾶβοὴ ΜΗΥ 
[ἢ|8 15 ποῖ αἰγθ οι Υ δϑβϑογίθα ῬΘσἢ 805 18, [Πα ΟὨΪΥ δοηὶθ 
οὗ τῇοβα ψϑῦαὲ ἢθα[βα, δ πουρῇ, ἃΒ ψα ἀγα ἰοἱά, αἱϊ οἷ 
πο. “ἢ ἰ9 οἶδαῦ (σοῃίηιθ5 Καιηοδ6}) ὑπαὶ [68 
Ρον.Γ οἵ ἢθδ]ηρ 88 ποΐ 1ηὴ ἴπ6 ϑῆδαον οἵ Ρεΐθι, δὴν 
ΤΏΟΓΕ [8 1η {86 νοϑίϊηθηίβ οἵ .651185 (866 {ἢ6 ποία ΟΒ 
Μεαίί. 9, 20 δι 21), θυϊ ἰη {πεῖν Καἰἑη. Νον ἀϊά Ῥεῖδς 
δὶ τπ6 οἵμογ Αροβίίθβ βδῃοίίοη δὴν δ σῇ ΠΟΙΟΙΒ ̓ς 
ΒΔΥ, ἴΠ6Ὺ ῥγοίβββϑα (μδὲ [Π6Ὺ αἰ ἃ ποέ ον ἰογίῃ [ἢ 688 
ΤΩΙΡΉΥ 66 6.5 Ὦγ ΔΩΥ ροόνογ οἵ {πεῖς οἵἱὐπ, Ὀυὲ 80 16 ]ν 
(γοιρἢ [6 διά οὗ (Π6  )έυΐπο ροισδν Ο" ὕοδιιδ." 

16. τῶν πέριξ πόλεων, 1. 6. ἐδε οἰγομιπη)αςεηξ ἑοῖς 
{(ϑΌΡΡΙΨν κεηρένων ΟΥ̓ ὄντων). ΤὮΪ8, Κα ϑοῖὴς οδοῦ 
Ῥγδροϑβιιοη8 δηε δάνεγῃβ, [5 οὐΐϊθη 866 ἃ8 δὴ δάθο: 
ἀἶνα οὐ ρμΡαγίίοιρίθ. Τῇ ἕο] ον ηρ' ΟΧϑιηρ [68 γα οοἷσ 
Ἰορρίβά ἔγοια ῬὨΙοΙ οσβίβ Ὀγ. Καϊποοῖ. Χρη. Ονυσ. 1, 
40. ποῖον οὖν ἔθνος τῶν πέριξ. .-Χοη. ΑΠΔΡ.. 4. 4, 7: 
καὶ ἀφίκεντο εἰς βασίλεια καὶ κώμας πέριξ πολλάς" ὃς 
ῷ, ὅ, 14. ψῇρϑγο (6 6ΠΠ1ρ818 18 ΠΠ1οὰ ᾧὕρ : οἱ πέριξ 
οἰκοῦντες" ὃς 7, 8, 14. τὰ μὲν πέριξ ὄντα ἀνδράποδα τῆς 
τύρσιος.ς Απίοη. 1,1. ο. 80. ἐκ τῶν πέριξ πόλεων. 

17. ἀναστὰς 15 ἃ ΗἩεῦτονν ρΡ]δοΠαβιῶ, δηα θέ 6χ- 
ΡΓΕβ8864 ἴῃ [π6 δγγίας δηὰ Ατδῦῖο Νϑγϑίοηβ. (δ8δι.» 
Ὀοῃ τη Ηδιυπιδηη {πη 11 ἐφαϊναὶθηΐ ἴο ἐρά εοπιπιο- 
νοϑαέω: Ὀαϊ ρτοοίβ ἃγα ναπθηρ οὗ {Π18 5686, 65ρ6-: 

Μ4 
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ὉΠ 88 (Π6 ψογάβ ἐπ᾽ αὐτοῦς ατό ποΐ Δα 464 ; ψῃϊςῖἢ 
δίοῃθ σου ὰ }51}{γΥἶ}ἧ ΒΒ ΘΖ 8. νΟγδίοῃ 9 δμγ 5 6Π8. 

ἼΠ6 ἰοσγιηιδ σὺν τινι εἶναι 18, πκὸ βετὰ τινος εἶναί, 
δορὰ οὗ Ὀεϊηρ ΔΗῪ ΟἸεἾΒ ραγίϊΖδῃ [0Γ 11 ΠΥ πιθϑῇ 
Πόσο δηΐ ἰηΐγδ 41. ἰῃοβθ εἰἰβοπαγρίηρ οἷδιοϊαὶ ἀυ θα, 
1ἴὼ σοπ)υηοσίοη ψἢ {πΠ6 ΗἸρΡῺ Ῥγίοβί, ἃ5 8586 βϑο γι, 
{Π6 οἱ ἄρχοντες. ὅ866 56]. 1.6χ. Βάϊει.}; 88 'ὴ Αςῷ 
4, 18. ἴδγα 866 ἴἢ6 πηοῖθ. Ηδετγοε ἴἴ ἀδϑί»ηῃδίθβ ἴποϑο 
“ὖο ἰοοῖς ρατὶ ψιῆῖ τῆ6 ΗΙἸρἢ Ῥγιθϑῖ, 88 θεϊηρ οὗ {πὸ 
5ΆΤΩ6 ΓοΙρίουϑ βοςξ ; αὐτὶ βῖησθ (ἤδγα [Ὁ]]ονν8 ἡ οὖσα 
αἵρεσις τών Σαδδουκαίων, 1ἴ 18 ἠηδηίδδι ἐπα (Π6 ΗἸρΡἢ 

᾿ς γιοβὶ Ψψὰ8 Πιηβο Γ 4 ϑαάάυσοθθ. (ὐοιητηρηϊδίοῦςε; 
πον ανογ, 8.6 Ὠοΐ δργθοὰ ψῃοίῃογ Ηδπδη (4, 6.), οὗ 
Ο(διδρῃδ8 Ψψ88 δἰἰδοῃϑά ἴο ἴῃ ε6ςεΐ οὗ τῆ ϑαα άπ οθ68, 
ὉΓ τ θτοΝ Ὀοίἢ 1ῃ6 8οη8 οὗ Ηδηῆδῃ ἃγὰ 88] ἴο ἢανὲ 
Ῥεδὴ ϑευαάθυσοοβ ὈῪ “οβορῇ. Αηΐ. 90, 16. ρΡ. 698. 
᾿Ηδῦδη Ὠΐπιβο τὰ (6 ΗἸρ Ῥγίθδι βΒ νίσδσγ, δῃηὰ 88 
Βυοσῃ πὐϊρηΐ, ὈῪ ὀοστγίοβυ, ἤαν ἴπΠ6 Ὡδπ)6 οἵ Ηἰχῖ 
Ῥγιθβδί (866 (ἢ6 ποία σἡ 4, ὅ. [πι|κε 8, 8.), δηὰ μεά 

ΜΟῚ ἴο σοηνθηθ ἴἢ6 δα ρθαγίηι. {ὐθγ. 91 ὃς 927.) 
“ΞΒαΐ 5'ηςθ ἤεγα δηᾶ [ἢ νϑ. 2]. ἀρχιερεὺς 15 ἸΔΈ Θἢ ὈΥῪ 
ἀϊβο! ἢ, 11 18 οὈν!οιιβ ἰΠ4ι Οαίαρίαις ταιιϑὲ 6 ιἱηἄογ- 
βἰοοά, νῇο 858 ἰἢ6 Ροηΐϊ. Μαχ0 Απὰ {δαί ἢα ννὰ8 ἃ 
ϑοεάδάμποορθ ἢϊθ ΝΘΡΓῪ ΔΙΒΈΘΓΙΥ Β6θ8 ἴο σοπῆγῃι (866 
9οἷν. 11, 49.) ; ἴογ τὴς. δαδύίισθοβ ψοῖα, θεγοπὰ αἢ 
Οἱ ποὶ 268, βόνθγα ἃπά ἤδῖβὶι. ὅθ Κιτοῦβ ἰῇ ἰοὺ. 

τς 17. Αἴρεσις ἀδηοία8 ργοροεὶν 4 οὐἠμιδίηρ, οἰδούίοη; 
Θάϊγ, ἃ ἑακὶησ' ὡρ αἡ ορίπίοη; δὰ ἴῃ ορὶπίοη5 ἐπαοτὰ- 
ΘΕΙνοδ; δηὰ ἐφ υνῇ ῬΘΙΓΒΟΏΒ; ΟΓΥ ῬΑΓΙΥ; ΠΟ πη η- 
(δίη {Π6π|. δὸο ΙΟΘΟΥ. δῖα: Ρ. 82. καινὰς αἱρέσεις 
κτίξειν, αηὰ Αςίβ 16, ὅ. 46; 6. ἘχΧδΠΊρ]68 ᾿πᾶν Ὀ6 
866ῃ ἰῃ [06 ῬὨΠΠΟ]οβ δῖ5. οὐ Β50ἢ}. Τ6χ.; ἰο ΨΏΙΟΘΒΙ 
δἀὰ τΠ6 ΤΟ] ον τηρ: Αἴπϑη. 100 Ε. οἴκοθεν ἔχουσα τὴν 
τοιαυτὴν αἵρεσιν. ἸΛορ. [Δοτῖ. 10, 9. (βρεακίηρ οὗ 
Ἐρίσαγα8) : ἔπειτα ἰδίᾳ πώς τὴν ἀπ᾿ αὐτοῦ οἱ τῆς Σ τοικῆς 
αἰἱρεσέως ἡγεμόνες. 1)ιοηγ8. ΗΔ]. ρ. 12. οἱ τῆς Στοϊκῆς 
αἱρεσέως ἡγεμόνες. 

17. ἐπλήσθησαν ξῆλου. Ζῆλος Πετα ἀδσποίεβ ἀῆ σεν; 
8ἃ5 ἴῃ 20}}.2,17. Τἢδ οαιεδο οὗ [ῃ6 ἐϑρθοίαὶ Ὀἱς ΘΓ θεθ 
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δνἰησοα ὈγῪ τς ϑεαάάιισοοβ ἰοναγ 8 ὑπ6 ΑΡροβίῖδβ ἴντα 5 
Ὀδθη βῃονῃ ἴῃ (Π6 ποίθ οἱ 4. 2, β 

18. ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. Οη τήρησις 
866 (ἢ ποίδ οη 4. 8. εἰβίοίη [88 οοἸ βοῖϊθα τηλην 
ΘΧδη} 165 αὐ Ἐἢ15 ρῆγαβθ, δηα [ἢ 6 σογγοβροηάίηρ 1,1η 
ΟΠ 65 ομπέοάϊα ρμεδέϊοα, ρμδέξοιεηι σα» 6}, ἅς. . 

19. ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς ὕύρας 
τῆς φυλακῆς. 1 58}|8}} ρ458 ὈΥ (Π6 ναΐη σοη)δοίιΓθ8 οὗ 
Τηΐοβ5, Εοκογηδη, Ηδιηγιοἢβ, ΕἸσΒΒογη, ἀπά οεοΓβ, 
οὐ {6 πιοάδ ἴῃ Ψ οἷ {ἢ 8 ἸΡογαίζοῃ τγὰ5 Βγουρδέξ 
ἃρουϊ. Βγ οπάρανουτγίηρ ἰο δοσοιηΐξ ἔογ ἰξ “η46- 
Ῥοπάθηςγ οὗ Ὠινίπα ἀρΘΉΟΥ, ἘΏΘΥ (8485 υ8118]}). ογθαίβ 
τηογα (Εἰ Ἰσυ (168. {πὰπ ΤΠΘΥ τοονο: ἜἘΠΕΙγ βρθοιι]ά- 
ΕἸ05 (1πἴο ψνῇηϊοἢ Ἢ 15 ἈΠΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [ὉΓ τη6 ἰὸ δῃίογ) 
ἤανα Ὀδοη ονδγίιγηθα ΟΥ̓ δίοτγγ, ἰη Πἰ58 ὥριυδβο. 8, 
186 5664. ἊΣ 

20. σταθέντες λαλεῖτε. ΒοΖα δΔῃηὰ Κυϊηοεϊ τοραιὰ 
σταθέντες ἃ8 ἃ Ἡδῦτον ρΙοοπδβπι, δηἀ Οτοίυβ {Π1Κκ 
10 5 τϑίθγθηςα ἰοὸ εοὐηϑδέαποψ. (866 δ0ῃ]. 1,6χ. ἴῃ ν. 
δ. 10.) Βυΐ (45 1 ᾶνθ οἢ ἃ ἔογιηθι οοσαβίοη οὉ- 
δεγνοαλ [{ 15 ἃ [Ὀγθηβὶς Ἔχ ργοβϑϑίοη π|868 οὗ ἴῆοβθ νίο 
ὍΓΘ δεέ μ}ρ ἴο 5ρ68Κ, οἰ{Π16ὺ ἃ8 ογβϑίοῦβ δηα δαἀγοςδίθϑ, 
ΟΥ̓ 88 ΡΓΙΒΟΠΘΓΒ ἴῃ ἀσίδηςε οὗ [πεῖς ον οα86. ϑδὸ 
Αοἰβ 17, 42. 2, 18. ᾿ 

᾿ς 90. «λαλεῖτε --- τὰ ῥήματα τῆς δωῆς ταύτης. τὰ 
ῥήματα τῆς ϑωῆς 6 816 ἴο υπάήογδίδηα, 85 “πὶ ψοῆ. 6, 

. (ῥήματα ϑωῆς αἰωνίου) {6 ἀοςίεηα ψΒΙΟΪΝ σοηδγε 
δΔηἋ ΠπηραΓίβ οἴθγῃδὶ ἐδ] ον, δη βῆονβ ("6 ψᾶν ἰο 
αἰΐαίη 1. 566 ἰηΐγα 7, 388. ΤῊϊ5 β81η6 ἀοοίγη6 18 
“8116 ἀ λόγια ϑώντα, 1.. 6. ϑωοποιοῦντα. 80 «͵80 5᾽ν. 46, 
ὅ. νόμος τῆς ϑωῆς. Αραϊη, (ῃ6 ψογάϑ ῥήματα τῆς ϑωῆς 
ταύτης ἅτ ιἰϑδεάὰ Ὀγ ἡγραίίαρο ἴοτ ῥήματα ταῦτα τῆς 
δωῆς; ἃ8 1) Αοῷϑ 18, 26. ὑμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας 
ταύτης ἀπεστάλη, ΝΜ ὮΘΥ6 αἶδο {86 Ργοποιη ἀδιμηοηϑίΓΆ- 
ἔνα 18 δαρά.: (ο {86 Ἰαζίογ ἤοι, νὰ Με ἢ 1 
ἈριΘΘΒ8. 1η 686}} οα86, (Πουρῇ 10 Ὀ6ΙοηρΒ ἴο ξἢ 6 ΦὈΓΠΊΘΓ 
ποίη, δηα οὐρἢϊ ἰο σΟΙΓΘΒΡΟΠΑ ἰο 10 α͵80 ἴῃ 6886 ; 
{18 ννογάς θείηρ Ρϊζ ἴον ὑμῖν ὁ λόγος οὗτος νῆς σωτηρίας 
ἀπεστάλη. 80 αἶ5ο οιη. 7, 94. τις με ῥύσεται ἐκ τοῦ 
σώματος τοῦ θανάτου τούτου, ΜὨϊοἶ 18 ἔογ ἐκ τούτου τοῦ 

. 
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᾿ φώματος τοῦ θανάτου. [ΙἈ {6 βάϊηθ τπηδῆποι; ἴοο, [6 
Γοβθηΐ ρᾶβϑαρα 18 [Δ Κθὴ Ὀγ {Π6 δυγτγίας δῃᾷ ἀσὐδῦϊρ 

“Γεδῃϑιαῖοσβ. ὙΒαΐ βυοῇ να] αρθβ ἃτα ποί υῃΐτγο- 
ιρηΐ 1η τς Ρτγοΐληβ ψσχίίογβ, ροίῃ Οὐϑοκ δηά 1, βίη, 
᾿.88 θθϑη βίον ὃὉγ Μιιηξῃ ἰη Ιοο. (Καυίη.) 

21. ὑπὸ τὸν ὄρθραν, αὐ ἀαν-ὕγεσζ. ὅ66 [6 ποῖα οα 
λικο 44..1. αγενόμενος 18 ἰγοδίοα Ὀγ τεσοηΐ (σπι- 
Τηθηΐδίουβ 88 ἃ Ηρῦτγεν ρθοηδβηῃ. Βυΐ 10 86 6Π|8 8 
οἢδγαοίρειϑειο οἵ τῃ6 581π|0Ρ|6 δηἃ ροριυ αγ βίυ]α ἢ 4] 
Ἰδληριιαροθ. ΒΒ. (Π6 οἱ σὺν αὐτῷ 1 Ψουϊὰ υπάογοίαπά 
{6 ἄρχοντες, ὅς. ὅδ΄6ϑ 186 ποίθ βιιρτγᾷ 17. 

21. Συνεκάλεσαν τὰ συνέδριον, καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν 
ΤΠ νογὰ γερουσία Β6ΘΙη8 δἀαοἀ ὈΥ ψΑΥ οὗ ΘΧΡΙ8Π8- 
ἀ«ἰἴοη. Ῥαυβϑηϊ88 [618 υ8 (ἢαι (6 1 Δοραριημου δῃ8 
ρϑ]]οὰ {Πμεῖὶγ 8επδία ὈγῚ (πὰ πᾶπιθ. ἀπά ὨὈΙοηγ3. 
ΗΔ]. Α. 2, 14. (εἰϊοα Ὀγ ', εἴ8.) 884 γ8 : τοῦτο τὸ συγέ- 
δριον Ἑλληνιστὶ ἑρμηνευόμιενόν ΓΓερουσίαν βούλεταί δη- 
λοῦν᾽ καὶ μέχρι τοῦ παρόντος οὕτως ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων 
καλεῖται. 16 5816 ἰθ6Γηλ 18 ΔρΡΡΙ16εα το ἴ!6 βσ'δῃβο- 
ἄγ Ὀγ ῬὨΠο 789 Β. 1095 οβ. ὅ686 αἰ8ὸ ὃ Μδος. 1. 
10. 4, 44. ““ 16 νογά γερουσία (οῦβεῦνοβΒ Βρ. 
Ῥδϑδγοθ) βθθιηβ ἴο Ὀ6 ιιδδὰ 0 ψἤογα ἰὴ τῃ6 Ναὸν Τ69- 
ἀδιηθηῖ, θχοθρί ἤθσθ. Βυΐ “οβθρίιυβ ἴῃ Αμπίᾳ, 12, 
8, 8. ι868 ἰζ 848 [Ὁ]]1ο89, ἰὼ ΔΙΗΓΟΟὮ 8.5 οι ἴο 
Ῥιοΐδγ : ἀπαλυέσθω ἡ γερουσία, καὶ οἱ ἱερεῖς, καὶ οἱ 
γραμματεῖς τοῦ ἱεροῦ, οὖν ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς τελοῦσιν, ἰεΐ 
Ζ{6 δεπαΐο, αηὐ ἐλ: »γἱοϑίς, απὰ ἐδθ δογῖδεος ἤγοηε Ζἦἠφ 
ἐεηιρίε ὃο αἰδολπαγρσεοα ἔγοπι ἐδ σαρϊἑαίίοη ἑαα. ΝΥ αὶ 
1ῆ6 ἀ!βδγθηοα 88 (1 δὴν) Ὀφύνψθοη [ἢ18 γερουσία Δηά 
1ῃ6 πρεσβυτέριον ΒρΟΚοη οἵ ἰη (΄. 992, ὅ. δ [Κα φῶ, 
Θ6. 15 ραγῇδρϑ ποῖ ἰο 6 ἢον ἀαιογιηϊηθά.᾽ Κυϊποεοϊ 
(πη Κθ (παῖ δὲ. [ὺΚ6 δἀάραά καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν 
του. ἴῃ οτάθγ ἴο δον (ἢδὲ {που ρἢ [Π6 δἰἰθπάδηςα 
ψ88 οἴϊθη {π|η, γεῖ ἴῃ {ἢ)]8 οᾶ868 10 ψα8 νοῦν {}}. Βιιΐ 
46 ψογαβ ἀραοι ἀσποίθ {πὶ τῃ6 Ηἰρἢ Ργίθβδέ δῃά 
ἢ 8 “15 66580γ5 ΘηαἀοανοιΓοα [0 ργόοσυγα ἃ [{0}} δἰζθηά- 
ΔΏΘΘ ΌΥ ΒΘ Παρ Οὐ 5:1 Π᾿Π] 0868 ἴο 4} {ἢ 6 τη ΘΠ} 6 Γ8. 
48. κεκλεισμένον ἐν πάσῃ τῇ ἀσφαλείᾳ. Ἡρτα νκν 

ἤν ἂἃπ δάνοσθίαὶ ρῆγαβα ἰοῦ {ῃ6 δάνογῦ ἀσφαλώνςι 
Ὑ οἰδίοίη σορᾶγοβ (μοί. ΤᾺ}. πάντα καλᾶς βιώσεται 
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μετὰ πάσης ἀσφαλείας. Τῆδ ἐν’ 15 ἴῸΓ σὺν. 80 [ἢ6 
Ψυϊραίθ, “ εὐπὶ οἰηηὶ Πρ πἰϊὰ." ὉΠ ἔξω 15 ουμ 6 
ἴῃ βενεσαὰὶ Μίδ5., Ψεγβίοηϑ, δῃά Ἐδίμογβ, δηᾶ [85 
θδϑθη ᾿ἤγονπ ουὐ ὈΥ Οτίοβραςῆ, Μαίῃϊς, δπά Ἠείη- 
τἰσἢ5. ΒίιΕ 1 ἀρτοο ψτ Κυΐποοὶ ἴῃ ἀοιθεηρ ψἢ6- 
{Π6γ ἴπον ἢανα ἄσηο τἰρμὲ 1 {Π1|5 Ἰηδίδησθ. ΕῸΓΣ (85. 
ἣξ ΟὈδογν65) β86γσιῦ 659 οἰ οὐ ψ δῖ ἴο {Π6Π} 5ΘΘΓῺ8 
ϑυρογἤμουϑ ; δη, ᾿ηἀθοά, βιςοῖ Ἔχαρϑςαὶ Δα! ΠΟ 8 
ὅτ ἔουηά ἴῃ η6 δα68ι ατεοῖκ δηά 1 δίῃ νυ υ6γ8: 6Χ. 
αι. Β]αῖο Αροὶ. 22. πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη. 

. 84. ὅ, τε ἱερεὺς κἀὶ ὁ δτρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ᾿Αρ- 
ιἐρεῖς. ἱερεὺς 15 ἤογα ρὺϊΐ κατ᾽ ἐξοχὴν ἴογ [Π6 Ῥοηΐ. 

ἅπέχ., ἃ8 101 Μδος. 1ὅ,1. 4“οδορῇ. Αηἴ. 6, 10, 1. 
Ηδ6Ρ. ὅ, 6. δεὲ Ὠευβίυβ διἃ Κσθθβ οὐ [15 ραββϑᾶρθ, 
δὰ Οαγρζον. Εχογο. ῬὨ1]. οἡ Ερ. δά Ηρ. 4, 14. 
Ῥ- 210 83864ᾳ. Βὲγ (8 οἱ ἀρχιερεῖ Δ16 τηϑδηΐϊ (ἢ6 
ἘΥΘΏΤΥ ἔοι σΠϊοίβ οὗ [6 βδοθγάοίαὶ οἶ8868. (δ66 
τῆς ποΐθ οἡ Μαίϊ. 9, 4,) θη στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ 566 

16 ηοία οἡ 4.1. (Κα .) "Ἢ 
, 94, Διηπόρουν περὶ αὐτών, τί ὧν γένοιτο τοῦτο; ΤῊΘ 
Τιδηϑ]αΐοῦβ δη4 (ὐοπηπιοηΐδίοῦβ ἃΓΘ ποῖ ὩρΓθθά 88 ἴα 
126 (τυ β6η86 οὗ {Π|6 ψογάβ τί ὧν γένοιτο, Τα Ψαϊρ, 
ΤΘΠάδΓβ, ““ δι δροπβ αἰἀηδὰ ἢος [δοίη 6β86ῖ.᾽" 
ΤΠ βδῖὴθ 88η86 15 δχρσγϑβϑβϑά, θυΐ ἴῃ Ὀθιίοσ Γ,δέ]η, 
ΟΣ Βοζᾷ δῃηὰά ῬΡιβοδίοσγ : “υοπδίη ἧος δνϑβιγιηὶ 
εβ886.." .50 οὖἐὐ ΕὩΡ]15ἢ νογβίοη, ἔγοπιὶ Β6Ζα δηΐ ΤΊη- 
(αἱ (ἀγργονθὰ Ὀγ Ἐγαβηηι5,  (ὑδϑδιθοη, δηα οἱ 6Γ8), 
“ ἀοιδεηρ τ Βογθαηΐο [Π15 ψου] στον." ΤῊ 5, πον. 
ΘΚ, 5θθι:η8 ἴ00 ΔΓ ΓΑΓῪ δηἃ ἀπ ιΠοσὶΖοά ἃ τηοὰθ 
οὗ :πἰοερτγοίδιοπ, Τῇ 88Π16 ἸΏΔΥ δ6 5814 οὗὨ (ἢ6 
γογϑίοη σῇ δομηα δηα Κυΐϊηοοὶ, ““ δι Ιρορδηΐ ακο- 
τὴοἀο δος ἰδεοΐιπη ἔμποιι» Τὴ ψογάβ. ἃἀγθ δοβϑὲ 
τοηάδγοά ὈὉγ Οτοίϊιβ, δ᾽οιβίθίη, δηὰ Ψδὶσκηδοσ: 
“«αυἱᾷ ἰιος αββθέ τοὶ; ψ θοῦ [μδιϊη ρῆγαβθ, Κα (Π6 
Οτθὲκ οπθ, ννὰβ ἃ ροριίαν Θχργδοίοη οὗ βοιηθν δ 
φχίρηβινα ΔρΡΙσδίοη, δηὰ ἰῃογθίογα ἰο ΡῈ ΘΧρ]αϊηδά 
δοσογάϊηρ ἴθ οἰτοιιπηδίδηςο5. ΕΗθγα [ἢ6 86η86 5668. 
ἴο ὃ6 {Π|8: ““ ἀΙὰ ηοΐ Κπον δι ἴο {πη Κ οὗ τ, ποί- 
{μοῦ ΒΟ οὐ ὈῪ δαί ἸΏ 8η5 ἰΐ Μ͵Ὑὰ8 40η6, ποῖ ψδδί [{ 

ΓΙ 
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τηοδηὶ οὐ βογίθηδοά." ΤὨ8 πιοάδ οὗ ᾿πιογργοίδι π᾿ 
Ι δὴ ᾿πο!!ποὰ ἰο δαορί, οὐ δοζουηΐῖ οὔὨ ἔἢ6 ΝΘΓΥῪ 8ὶ- 
11|8Ὁ ραβϑβᾶρα ἰηΐγα 10, 17, αἷς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει, τί 
ὧν εἴῃ τὸ ὅραμα. 

28, Οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν, ο. Οπ {18 
ῬὮΓΑ86 566 ἴπΠ6 ποία οἡ 4, 17. ἴη (18 β6η86 (Π6 υεγὖ 
παραγγέλλω 15 ιι864 ἴη Τ)ιίοηγϑ. ΗΔ]. 448. παραγγέλ- 
λομέν (861). αὐτὸν) τὰ δίκαια ἔκει λέγειν. ΒΥ ὄνομα [8 
ΙὩΏ6ΔΠ| }έγϑοη; 8ἃ8 Ῥρᾶγοθ, ᾿ξοβθῃ θοῦ, ἀπά Κυϊηοοὶ 
ΓΟΙΊΔΓΚ ; δηᾶ (ἢ6 ψογά8 ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτω ἴΏΔΥ ὃ6 
ΤΘΩΘοΓΘΩ, “ γοβρεοὶϊίηρς {1}|8 ρϑγϑοη" (ὨΔπι 6} } {παι ἢ6 
88 ὉΠ] ΒΕ ρὰϊ ἴο ἀθδι}), ἢΔ8 ὕδθη γαϊβοὰ ἴτοιηι {π6 
ἀδδά, δηὰ 18 [6 Μεββίδῃ). Τῆα τούτῳ 158 ΟΥ̓ ῬυΙεδου5 
δηά οὐδοῦ {πουρῃϊ 10 ἐπ ρὶν εοπέοηιρέ; 88 ἴἢ 4. 18. 
ἃηά οἵἉ {{||8 δομοοιίρσοη δάάμςεββ ἰἢ6 [0] ον ηρ οχϑπι- 
ΡΙ68. ἴτοπι [6 ΒδΡΌΙηἶοαὶ ψυγιίοτθ. {0ΟἤΔ8βιη, [0]. 16, 
9. Ἐ. Τάρδὶ {ὔρὶς ΑἸαχαπαγίδπ), ἢ6 86 Ῥγιησῖροπι 
ϑυπθαγ! σοπβείιθγιηῖ. ΕΠ νθγοὸ οὐπὶ δἰίαυο ἀ!βεί- 
Γ ΟΝ [ἢ νὶδ' Θδιαπ{1 οσουγτγιί ΕΗ. ΖΘ Πῃοβοῆτδ ἢἢ 15 
6γ8 6 ἢ)4 ΝΠ ΣῊ ΘΚ, συπὶ ἐἐο υἱτο. ἘΠῚ ἰδ ο 

εδὶ Ὁ ἸΓ Ὁ, χυοα ἐδ υἱὲ» ἀϊδοίρι 8 6}ι8 (Ε. Χ6-- 
᾿ιοβοΐυδ 5ς1].} διε, ἃ 4 νϑηϊί βοοία, ὅς. Ψογαπὶ 
ΠΠ96ι- οϑί, φιοὰ ἐἐθ υἱἷν παῖ 811 ΔΠη0 αυδτίο Βδρὶ5 
ΔΏΠΦΙ Βθοιηάϊ, 40} 4148 ἀἸοϊγ ΑἸοχδηάθσγ, οἱ οβὶ 

ΔΠΠη0.8 9268, ἃ σοῃάϊίο ἰθιηρ]ο βθοιπάο, ἃ ἰθΠΊροΓΘ 
ΟΠαϑηηοηθοοσγιπ 5]. δὉ ὑτῦδ σοηάὶίο 86, 71.᾽ 

28. πεκληρώκατε τὴν Ἱεῤουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, 
“« β)]]Ποἀ 76γυβαίαπι ψὶ ἢ γοὺγ ἀοοσίτπηθ.) ὙΜοίδιοίη 
ἤλθγθ ΒΡροβιίονΥ σοπρϑγοβ [1}04η. Ερ. 721. οὐκ ἄδηλον, 
ὅτι δὶ ἦχθες πόλεων, πᾶσας ἐνέπλησας τῶν ὑπὲρ 
ἡμῶν λόγων. Ζυβίίη, 11, 7, 14. ΜΙάδΒ ---- ΡΗγγρίαπι 
ἰοΐδπῃ σγοὶσιοηῖθιι5 ἐπιρίουϊέ, ααϊθι}8 (υἱοῦ Οἰηηὶ νι 
ἀπδηι ἈΓΙῺ18 ἔπ. Βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἀφ᾽ ἡμᾶς τὸ 
αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. ᾿Επαγαγεῖν 5ἰρη!ῆθβ ἴο 
δυὶησ ὠροπ; 88 ἴῃ Πδιηοϑίῃ. αὐθαίρετον αὐτοῖς ἐπάγον- 
ται δουλείαν. Εταρογ. (οἰζει 'γ Υ εἴ8.) τίσι τὸν περὶ 
τῆς ψυχῆς ἐπηγάγομεν κίνδυνον; Κυΐϊηποοὶ {τὰ οὔὐ- 
Βογν 65 (τοι ἘΪ5π6γ) {Παἰ ἐπάγεσθαι 186 ἃ ννοτὰ δἃρ- 
Ρτορτίαϊο ἰο ἐν5, ἀδπρετβ, δηα ρυπἰϑῃπηθη5 (ΔΒ ἃ [9 
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τοῖσι αν δά ἀθα ογὶπ!] δ10η5) δγομρσὴέξ Ὡροη ΔΏΥ" 
ομθ.Ἐ ΕἸΒΏΘΓ ὄχρίδίηβ τῃἢ6 ρῆταβα ἐγάγειν τὸ αἷμα 
τίνος Ὁ... ““ΔδοΓ 6 (Π6 σάι156 οὗὁἨ δῃγ οὔθ᾽ Β ἀθδί ἰο :᾿" 
ἃ8 ἰη 1,ονί. 922, 16. καὶ ἐπάξουσιν ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἀνομίαν 
πλημμελείας ἐν τῷ ἐσθίειν τὰ ἅγια αὐτῶν. οηηοβίῃ. 
»γο (Ὀγομα, Ὁ. ὅ88. εἰ δὲ πρὸς ἔχθραν ἢ φιλονεικείας 
ἰδίας ἕνεκα αἰτίαν ἐπάγω τούτῳ. Αροϊ]οάον. ΒΙΡ]ΠΟΙΝ. 
Τ,. 1. ς. 8. Ρ. 84. δίκας ἐπάγειν. ψυάρ. 9, 24. τοῦ 
ἐπαγαγεῖν τὴν ἀδικίαν τῶν ἑβδομήκοντα υἱῶν Ἱεροβάαλ 
καὶ τὰ αἵματα αὐτών. Βυϊ (δ τηοβῖ δρροδβὶία 1{11|8- 
ἰγαιοη 18 {παῖ οὗ δ᾽ οἰδίο!η το Πεπηοϑῖῃ. 1η ΜΙ|Α. 
ὡς ἐκαιτιασάμενος με φόνου καὶ τοιοῦτο πρᾶγμα ἐπαγα- 

᾿ γὼν. ἘΠ|5Πποὺ νοὶ] γον κϑ, (ἢδί 1 15. δίγδηρθ ἔπ 686 
ΡΟΓβοΊ8 8ῃου]α δοουβ {Π6 ΑΡροϑβι!εβ οὗ δγίηρίησ ἐῤὲδ 
γπαη᾽ 5 δίοοά ὡρυπ ἐΐθηι, ἴθ τον ἢδα ἐπ οιηβοῖνοβ 
οχοϊαϊπιθα, “15 Ὀοοα Ὀ6 τιροῃ ι18.᾿ 

40, 80. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπον. 
Ῥεῖοσ (γῆο νν88 πϑ08}}Υ ΒροΚϑϑιηδῃ.) ΔΏΒΘΓΒ 1Π {{|6 
Ὠδηη6. Οὗ 561 δηα ἢί8 σοι ρδηϊοηβ. [1 {Π6 (Ὑο8- 
ῬεΪ8, ἰοο, μα 8 δϑου θά ἰο μιαηὴψ ΜῈ ΟΝ ΡΓΟΡΘΙΙΥ͂ 
ὈΘ]οπρ5 ΟῊΪΥ ἴο ὁπ6. δ66 ἴδε ποίϑ οἡ Μείϊ. 1δ, 15. 
Οὐ {18 βρθϑοὶϊ οὗ Ρείογ δομοοίίρϑη ρίνθβ (6 [Ὁ]1ον- 
ἱηρ Ῥίδη. 

Τἢδ δρβθοῦ οοηβίβίβ οὗ ἰἤγθθ ραγίϑ, Ἐχογαϊμη,, 
Ῥγοροδὶξιοη, Ουηξγπιαίίοπ. 1. ΕΧοκΌΙυΜ, ἴάκϑη Ττοπὶ 
8 ΒοΙη6, ΟΥ̓ τηλχίηι (ν 6 .. 20.) 1]. ῬΚΟΡΟΒΙΤΙΟΝ : “1 
15 Ἰηοιυθδηΐ Οἢ 118 ἴο ργϑδοὶ) {6 Βδϑυγγοοίίοη ᾿ἢ 
νι ἰοἢ, πονθνογ, 18 ἢοΐ ΘΧργοϑαὶν ἀδοϊαγοά. 1], 
ΟὈΟΝΕΙΕΜΑΊΙΟΝ, Ὀδοδυβ6. ΟἿΓ ἀἰνὶΠ6 οΔ] Πρ ΠΟΙ 51818 
1 ΟἿἿΙΓ (θοϑἐΠγηρ σοησογηϊηρ, ἴἢ6 Βακυγγθοίίΐοη οὗ 
ΕΟ γιβῦ. 

20. πειθαρχεῖν δεῖ Θεώ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις, 866 [Π6 
ποία οἡ 4, 19. Τἢε νετὺ “πειθαρχεῖν 18 ἜΕρΘΟΙΆ ΠΥ υ86α 
οἵ ορϑάϊδηςθ ἴο {Π6 ογάθιβ οἵ ἰῇοϑθ Ψψῆὴο ἃγὸ μὶδςθά 
πὶ δυ 1 ΠΟΥ Υ, Ψ ΠΘΙΠΘΓ Ραγθηΐβ, οὔ γα ϊθῦβ.Ό (ΟΠΊΡΑΓα 
Τιι. 8,1. Χρη. Μειῃ. 8, ὅ, 190. πειθαρχεῖν τοῖς ἐῷφεσ- 

ἘΞ ΗΕ βιυδ)οϊηβ {π6 [Ὁ] οννίηρ; Ἔχδηηρίεβ, ἀογίνοα ἔγομῃ Ε 8ΠΕΓ, 
1. Θεβπαγ, δηὰ οὐἶεν ῬμΙΠοορίϑι8. 5͵γ, 4, 17. φόβον δὲ καὶ δειλίαν 
ἐκάξει ἐπ᾿ αὐτὸν. ᾿Απὴ 4,921. 23, 16. καὶ τὸ τρίτον ἐπάξει ὀργὴν." 
ῬὨΐο, 80 ε. 1039 Β. Πεγοὰϊ. 4, 6, 6. ' . 
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τῶσι. δε6. Μυπίμε. Τὸ ἰπ6 εὐβϑρ]ο8 ργοάἀμοδά 
ΒΥ (6 Οοιμμπηδηϊδίοτβ 1 Δα ϑδορῆ. Αητρ. 74. ἐπεὶ 
“λείων χρόνος, "Ὧν δεῖ μ᾽ ἀρέσκειν τοῖς κάτω, τῶν ἐνθάδε. 
Ἕκεῖ "ὦ αἰεὶ κείσομαι: ΜὮΘΓΟ ἐμ ΒΟΒο α86 ΧΡ 81 η8 
τοῖς. 
. 80. Ὁ Θϑὸὲςς --- Τησοῦν. “ΤΠο οὐ ψἤοῖ οὐ [ΔΕ 6 ΓΒ 
ΨΟΥΒΙΡΡΘα, 4ηα ψἢοβα ρεοίθοίοῃ (ΠΟΥ Θχρογιθησθα 
(886 8, 18.) Β61}} ταϊβαά ὕρ “68ι18. Οὐτοιίυ8,  οβθῃ- 
Ἰ0}16γ, Ἀπ4 Ηριηγι ἢ ἤδῖθ τθᾶκα ἃ τοίμασκ ψ θοῇ 
βοοηη ἀοενοα ΠΌσπ Οτοίυ8 ἀδηὰ ϑοήάαγίάρσα οη 8, 18, 
«ΤΊ, 5 48 ννΊ56 }γ ἰητγοαπσοεα ἤογα ἰπ (86 Ὀορίπηϊηρ 
οὗὨ [8 ἀϊδοοῦγβο, {Πδῦ 11 ἸΏ ]ρΡῺ ἀρρϑᾶγ ποὺ ἰδυρῆι 
ΒΟ Π6Ὺ σο]ιρίοη ᾿ησοηβίβίθης ψ ἢ τὰς Μοβαῖο, δα 
ΨΟΓΡ [ὯΓ ἔτοπὶ Ὠάν!ηρ (ἢ6 648: ἀθβίσῃ ἴο ἀϊνοεῦ ἐΠ6ῚὉ 
τοράγά8 Πότ (86 Οοα οἵ 19γ86}.᾽᾽ Κυΐπῃοεῖ, Ποινόνογ, 
15 ΟΥ̓ ορ᾿πίοη {παι Ῥεῖδι ᾿πιθηἄρα γδίμοι το πϊηΐ τ[ἢδΔι 
71.68.8 15 {Π6 Μεβϑίδῃ ργοιηϊδδα ἰο [6 Ῥδίγ δι} }8 ; 
Δηα ἢθφ τοίϑιβ ἰο 2οὶ.. 8, 606. ᾿ Ἐς ' 

80. ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 
Βγ διεχειρίσασθε 15 τηθδηῃΐ ““Ρυΐ ἰο ἀφείῃ ;᾽ ἴῃ 26, 21. 
Τί ποχα 18 υϑεά Ὀγ {π6 Ἰἰαίοσ ασεθκ ψυθ᾽8. (48 
Ῥοϊγθίιβ, Π)ιοηγϑίι8 οἵ ΗΔ) σάΓΏ858ι18, «“οβαρἢ8, 
δίγαθο, Ρ]υἰαγοἢ, αηὰ Ηοδτγοαϊδη) ἴῃ {Π6 5δηι16 8686 
88 διεχρᾶσθαι ὉΥ ἴΠ6 ΘΑΓΠ ΘΓ ΟὨδδ : δηά 80 ἰΐ 18 6χ- 
Ρἰαϊηθδὰ γ (ευπιθη!8. [Ὁ 8:0}1Η68 ΠΟ ΓΑ] Ϊν, “ ἰο 
14Κ6 1η Βαῃά, πηϑασα, 8Δη ἃ ρϑγίογ ἢ 8ΠῪ [051 688 ;᾽ 
ἀῃά, ΟΥ̓ ἃ πισίαρῃοῦ Κηοννῃὴ ἴῃ Οὐγ οὐ ἰδηβιδρα, 
Ὀοΐῃ 10 ἀεσδρμαίοἠ διιδέμδθ5, δῃιϊ Αδο ἐο δϑραίοἢ ὦ 
»εύϑομ, οὐ νυϊααῦγ, (ΟΥ {88 586 πῃηθίδρῃοσ,) “ἋἴῸ 
ἀο Δὴγ ΟὨΘἘ Ὀυ51η688.᾽» 

ἼΠ6 ξύλου 15 ταηἀροιοα ἴῃ (μ6 Ε. Ψ. ἐγθθ. Βαϊ 
ἐπουρῇ (ῃ6 ψογὰ ἀδὴοίοβ (6 ἰγὰηκ οὗ ἃ ἴδ, ΘἰΠ|6Γ 
ὥτϑθῃ, Οὐ 5 ΜῊ 1ηἴο ἃ Ὀδδῃῃ, 10 480 δἰ σῃῆ65 ἃ δεηηι, 
Δα ΘΘρΘΟΙΔ ἢν (Ὧ6 ὑρτγρηῃϊ θθδπὶ ΟΓ ροβί οὗ ἃ ογοβϑ; 
δηα (Πογρίογα οὐρσῇϊ, 1 806} ἃ ο8586, ἴο Ὀ6 γϑηάογοα 
7088; 85 ἰ'ϑογα δῃᾶ [ὴ 10, 80. (Οὐδἷδί. 8,13; δηὰ 1 
Ῥει. ὅ, 14. 8ο [ῃ6 ΗΘ}. δ) ἴη Κι. ὅ, 14. [ἢ γυδίίςθ, 
πονονοι, ἴο ΟἿ νϑῆθγ Ὁ]6 ᾿Γγδηβί ἴοι, ᾿ς τηυϑί 06 
σοηΐα5864 {πᾶ ἀνϑη 1ἢ6 Ψψογὰ ἔγε ἢδά οὐἹρίη ΠΥ 81} 
ἐπΠαξ οχίθηϊς οὗ βίη! βοδίίοη 1.8 ποίςοα ἰη ξύλον, δηά 

ι 
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τρϑδηΐ ἐϊνιδον' Δ8 Μ6]] 49 σ θεη τὐοο. ΟΥ̓ [18 Π6Γα 
ἃΓ6 γαῖ ν ϑΈ 5568 ἴῃ Οὐν Ἰδηρθαρα; ΘΒΡΘΟΊΔΙΥ ἴῃ δουὴδ 
σοΙηροῦπα ψογάβ, 85 δασαίέο-ἐτσόο, αχίο-ἔγοο, ψαϊίοιυ- 
ἔγθο; ἐγεεη.υαγε, Ως. Ἐξύλον, ἴτοπΊ ξύω, σορῃδίθ ἢ 
ξέω, βἰση!ῆδβ βάν οὐ αν {ἢ 6γ. ΟΥ̓ {8 586 η86 1 
ἃ ἢσῖ ἀνᾶγα ἰῆδί ΔΥ ([485168] ΘΟΧΔΙΏΡΙ68 ἤᾶνα Β6Θἢ 
δαἀάἀιοεά. ΤΉα {Ο]]οννίηρ ρᾶββαζα τδυ {πδγοίογα θ6 
ϑοσθρία1]16. Ατίθιηϊά, 4, 88. ἐπλήγη τὴν κεφαλὴν 

ἥλω. , 

81. τοῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν, Χο. Τὴ βιυάοης ψ}] 
οὔβογνθ παι {Π6 νοῦ 8 ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα, [πουρὰ 
ἴῃ Δρροδβίτοη, γαῖ τηυϑέ να ΒΌ0Ρρ]1οα Ὀείοτο {δϑπὶ 
αἷς, Οὐ εἰς τὸ εἶναι. ΒΥ ἀρχηγὸς 15 πηρϑηΐ λεαά, ἰσαάδν, 
ἰογ; ἃ8 κύριος ἴῃ 2, 360. ψηϊοἢ (ὈΥ 1Π6 ψαΥ) 15 ἀ6- 
εἰν ἴτοῃ ἰῇ6 Ηρῦγ. Ὑ, τεηἀθιρα ὈΥ τῃ6 δερί. 
ἀρχηγὸς, ἴῃ 18. 80,4. Νρῖ. 2, 0., δβηά ἴτοιι ψ]δῆσδ 
8665 ἴο ᾶνα σοοπη6 {Π6 Ετδησῇ δίγα ἀηα οἷἱγ δὲ», (6 
κ οἵ κύριος Ὀδίησ ΡΓΟΌΔΌΪΥ βοπγβϑίϊηε8 ργοηουποθρά βοΐ. 

81. δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ, “ἴο ἰ684, Ὀγ 8 
ἀοοίτϊηθ, {Π6 [Βγαβϑ]1{68 ἴο τθροηΐδηςα." Κζαὶ ἄφεσιν 
ἁμαρτίώῶν 15 ἴοτ εἰς τὴν ἄφεσιν, “ἴῃ οτάθγ ἴο Γοιηἰββϑίοη 
οὗ 51π5. 501], 18. μετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ϑωὴν. Βοίἢ 
1Π6 Ρἤγαβθα δπά {Π6 [ϊησ 5!ρη θα ἀγὸ ψ6}} ΠΠπδἰγαϊρα 
ὑγν δ ειβιοὶη ἔγοπι {Π6 [Ὁ] ΟΠ ρᾶββᾶρθβ. «]}086ρΗ. 
Β. δοῦναι μετάνοιαν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις. [Ὁ. 8, 6, 8. 
μετανοίας διδοὺς καιρὸν" ὃς 6, 6, 4. ἐπιδιδοὺς ὑμῖν χρόνον 
εἰς μετάνοιαν. ΑἸ γἱδίοί. ἜΝ τοῖς μὲν γὰρ ἀγνωμιονοῦ- 
σιν μετάνοιαν δίδουν. Ομμἰηέϊέ. Ὁ). 267. ΠΙμυα νά φῖθ, Δ 
8ὶ αἰϊαια αι ΕοΙρυ Ὁ]16 85 ἜΡΓΟΥ δὰϊΐ ἰουέιηδ, 81 αιθπ δὰ 
ποθεῖ τυ τὴ Δ]1αυοα δυΐϊ ἰθιμθγι(85 πη 15ο γι, ἀοι}5. 10- 
οὐπὶ ρα πηι θης, ροε8[18 δ  πάδγὶ, ν 6} 18. τη 6}}- 
ΟΙΟ8 ἤδιϊ εἶνεβ. [πη 11,18. ῥῥέίο ΑἸΙρροῦ. [μβρ-. 
{. 1. Ρρ. 108, 42. οὐδὲ τοῖς ἁμαρτάνουσιν εὐθὺς ἐπέξεισιν 
ὁ Θεὸς, ἀλλὰ δίδωσι χρόνον εἰς μετάνοιαν, καὶ τὴν τοῦ 
σφάλματος ἴασιν. 

89, καὶ ἡμεῖς ἐσμεν αὐτοῦ μάρτυρες τῶν ῥημάτων τού- 
των, “ δηά νν6 8Γ6 [5 ψν]1η68568 Οὗ [686 (Πἰηρ8, δηά 
ΤΊΟΓΘΟΥΟΙΣ (καὶ---δὲ) (ἢ6 ΗοΪγ δι. Τών ῥημάτων 
ἃῖ6 σοηϊίνοβ οἵ οὐ]θςῖ; Δηά ῥημάτα 15 Θαυϊναϊοηΐ ἰο 
πράγματα (866 [Π8 ποία οῃ Μαί(. 44. δΔηὰ 116 1,57), 
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δη4 πηυ8ὲ 06 γτοίογγρα ἰο ψηδὶ γα σοδιὶ [ἢ νοῦ. 80 ὃς 
81, παιηοῖν, {Πὰὶ (οά γαϊβ6α .6808 ἴτουι (ἢ ἀσαά, δἀηᾶ 
οχϑ θα ἢ ἰσ Ὀ6 Ῥγίηοο δηά ἃ ϑανίοιισ. Οὐδοῦβ ὈῪ 
ῥημάτα υπάογϑίδηα {Π6 ἀοοίγῖηθ οἵ (γϑί, ψ}ϊς ἢ 18, 1ἢ 
νϑγ. 20. οαἰ] δὰ ῥημάτα τῆς δϑωῆς, παιηεῖν, [Π6 ἀοοσίΓ! 8 
οἵ γοϑυγγθοίίοη δηπ (ἢ6 Μαββιῃβῃ!ρ οὗ 965805. Αἴ πει- 
βαρχοῦσι βιι αι ἡμῖν, “5 [ἢ6. ΑΡοδβέ!6β, ὈΥῪ {{Π|᾿ σοιη- 
τηϑηα οἵ (Ὑοά, Ὀξατπρ᾽ ἰθϑιμηοην [0 ἀπ ἰεδοβίηρ' 
{1686 {Πϊηρ5.᾿ ͵ 

838. οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο. ΤῊ ψοτά διαπρίειν 
8: 0Ἔ1Π685 ργορθῦὶν ἰο δαιὺ ἑλγοιρἧ ; 88 ἴῃ 1 (ἤγοη. 90, 
8. καὶ τὸν λαὸν ἐν αὐτῇ ἐξήγαγε, καὶ διέπρισεν ἐν πρίοσι, 
ὅς. Βοῖῃ {86 5ρ]6 δηὰ (6 σοιῃροιπά ἃγὸ 450 
864 οὗ σπασλίησ {ἠδ ἐθεέἠ : δηὰ οὗὨ {Π|8. Πι!ΠΊΘΓΟῸΒ 
᾿ΘΧΔΙΡἾ68 ἂγρ Δα ἀυσεά γ  εἰβίθϊη δηά οἴῃογα. Βιυϊῖ 
18 βιρη βοδιίοη, ἡ Πδίανογ Βεχὰ δηα (ὑδηγθγαγί8 ΠΊΔΥ͂ 
τΓρθ, 15 ἢοΐ ἴο Οὖνγ ργθβθηΐ ρΌγΓΡροβθ, Ἔχοθρὶ 88 ρινιηρ 
8 Θχϑιηρίὶα οἵ ᾿πἰθηϑίοη ἴῃ 16 ρἠψϑδίςαί 56η86 ; δυΐ 
μοῦ νὰ γϑαυϊγα δη Ἰηϊθῃβίοη οἵ {πα ιοιγαξίυθ ΟὨΘ. 
Εογ, 858 διαπρίειν 5:5 1698 ἰο σα ἐἠῤγοιμσἧ, 80 αἷ8ο 11 
αἀφηοίοβ ἰο ομ ἐο ἐλ ἐοανέ, ἃ8 Ὦδ6᾽6, ἀπά 1ῃ 7, ὅ4. 
ΘΓ [Π6 ψογάβϑ ταῖς καρδίαις δια ααἀήθρά. Τῆι5 Ηδ- 
ΒΥΟὮΙ8 ΘΧΡΙΔΙ 8 διεπρίοντο ὈΥ ἐθυμοῦντος [{ 18 ψε]} 
οὐξογσνοα Ὀγ Οδίαδϊκογ, {Ππὺ ἐ6 τοῖς (Ἰαβϑϑῖσαὶ ννστὶ- 
168 1.856 1ἴἢ {{|18 Β6η86. ῥήγνυσθαι, Δηιἰ διαῤῥήγνυσθαι, 
δηὰ {116 1,Αἰΐη οπ68 ἥηπαϊ δηά σιρηρὶ. 

. 88, καὶ ἐβουλεύοντο ἀνελεῖν αὐτούς, ““ 6 γ ἀρογορά ἴρ 
Ραϊ τδπὶ ἰο ἀοφαίῃ.᾽᾽ (Κυΐη.) Οἰδοῖβ γαπάθγ, “ΕΠ 6Υ 
ἀε!θονραϊοα ἴο ρΡαΐ τπ6πὶ ἰο ἀφαίῇῃ ;᾽ ψῇῃϊςἢ ᾿Δ 6 νϑὲ- 
5100 1 ρτγοίθσ. Βυΐ {π6 ἴστοθ οἵ {π6 τπηροτίδοϊ ἰθη56 
Τοαυΐγοδ, “ΠΟΥ ψογα ἰδκίησ συμ π861] δπὰ ἀ61106- 
ταί." ἄς. Νον, "οίῃ ργοργιίοέψν ἀπὰ (48 γα ἤηᾶ 
Πομι δησπον 81 Ῥγίςειβ8) σϑέοηι του γα {πΠ8{, ἀπυ- 
9 46] θδγδίοη ὑροη {Π|6 συ οὐ 116 Ριιη!βῃιηθηξ 
οἵ ἃ ογιηίηλ], 6 5Βῃου ἃ θ6 ψηήάγαννη ΠῸπι {Π6 Ργο- 
δθης6 οὗ ἢΪ8 Ἰυάίροβ. [ 8]ου ἃ βθθηὶ ἰἢδὲ {Π|6 Ὁ Γασα 
τηδάθ {6 ηἢ, Οἡ {{||8 οσσαβίοῃ, ἔονρεῖ ἀδοογυπ), ΠΗ 
{ΠΥ ψ γα χοηγηοά οὗἁἩ [ἃ Ὅγ (Οδιηδ 16], ἃ ῬΠΔΓΙβ6 6 
τ (45 80Π16 5ΒΡΡΟΞΒΘ) ἃ βθοῦεί ἔὉ]]Ο ῸΓ οὗἉ (Ἰ] γ]ϑῖ, ΟΓ 
8ἱ Ἰδυβῖ ἃ πηδῇ οἱ στοαΐ ριυάθηςθ δηἀ τηοάογδίοη, 
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Ἀπα ̓ ν πο, δἴογ (Π6 Αροϑί]ε8 παὰ ἀδρατγίϑα; ἰοοῖς (6 
ΟΡρογέμηϊγ οὗ ρίν!ηρ; σοιιηβθὶ ἴο ἀρβίδιη ἔγομι ἢ 
ν]ο οηΐ τθάϑιιγθβ, δηά ἴο ἰδανο (ἢ ἰβϑι16 οἵ {Π|686 ΠΘῪ 
ἀοαίγιηρ65 ἴο Ποή.. 

84. ᾿Αναστὰς, γί ἷησ ΜΡ; 88 ὀγϑίοσβ 46 ψοῃΐ ίο 
(ὁ. 866 Μαῖῖϊ. 46, 64. ᾿Αναστὰς 5θοΙη8 {ΒΕΓΘΙΌΓΘ 
ΠΕΡῚ. «(αἰ ονηὰέμηι, ἴῸΓ ΟΥΠδιηθηϊ. 

84. Γαμαλιὴλ, ΟΘ΄ αγπαϊοί, Α [τααυδηΐ ὨΔΠῚ6 ΔΙΠΠΟΠΩ͂ 
εἶδ Ηροῦτονβ. (δὅ66 Νυθ. 1, 10, 2, 20.) Αοσοοτγάϊηρ; 
ἴο {π6 ορίηίοη οὗ τποϑδίὲ Οὐμηπηθηίδέοτα, ἍΘ δΓ6 ἤδΓα 
ἴο υαηπογβίδηα (ῃ6 Οδιηδιοὶ σα] οἱ κατ᾽ ἐξυχὴν ἘδΔῸ- 
Ὀδῃ, 50} οἵ διπίθοη δηά βτῃάβοῃ οἵ ΗΠε], Ῥδὰ} 5 
πηδϑίοΓ. (5:6 22, 8.) 
᾿ς 934. Τίμιος παντὶ τῷ λαῷ. 80 Ηοσμι. Οά. κ. 88. οεἰἱοὰ 
Ὀν δεῖβ. πᾶσι φίλος καὶ τίμιος ἐστιν ἀνθρώποις" δά 

Ὁ Τὴ ΠΠυδίγατίου οὗ 1ῃ15 Ὁ εἰδίεἴη οἰἴεθ Ευδίανι. ὁπ. ἤοηι. 1]. α. 58. 
ἀναστὰς ὁ ᾿Αχιλλεὺς δημηγορεῖ, οὕτω δὲ ἦν ἔθος τοῖς παλαιοῖς, κἄν 
βασιλεῖς ἦσαν, ὡς ἂν ἔχοιεν τοὺς κύκλῳ ἐπιστρέφειν, καὶ ὑπὸ πάντων 
ἐπ᾿ ἴ ἴσης ἀκούεσθαι" εἰ ὲ πότε τις καθήμενος ἐδημηγόρησε, καινὃν 
τὸ πρᾶγμα ἐδόκει, καὶ ὁ τοῦτο ποιῶν παραιτήσεως ἐδεέτο' καθὰ ποῦ 
ὁ ̓ Αγαμέμνων ποιήσει, ὅτε διὰ τὸ τέτρανματῆσθαι αὐτόθεν ἐξ ἔδρηε 
διαλέγεται. ἷἱ ποριὶ ΒολγΟοΪγ το πὶ τοδήθιϑ οὔ ἰδ Ον!άϊαπ, 
“ϑυγρὶε δὰ ᾿Ὦο8 ἀοπΐηι!8 οἰγρεὶ δε ρίθμ ρ] }οἷβ Α)αχ. 

{ Τρ [ο]]ονΐηρ; ουτίοτιθ Ἰῃ οΓπηαιοὰ π88 θέρη οοἸ]εοίεα ἔγοιῃ {ἢδ 
Ἐ θἰαἶοα] νυτίϊοτθ δὺ Πἰρμίξοοι δπὰ Ὑγεἰϑιεἰα, ϑαπηθάσίπι 1. ἴοϊ. 
ἽἼ]. 4. Αςοϊάϊε Ἀαυθαὴ (Ἀπλα] οἴει βοειθ ΒΡῈ σγαήσμ ἰη τποηΐα 
ἄσηγιβ, εἴ δηϊὸ δοίην ἰμβῖι8 {ι|88ε (γ68 Ἐμίδίο]αβ ἀδογεῖβ]εβ, οἱ ἀϊ- 
Ἑεσε ἰρεῖ : ΤΌ] ]ε ερίϑίοἴαππι ὑπϑη}, εἰ δβέγῖθε ἔγαιγι 8 ποδιγίβ, ἢ] 11 
σλρενἱατ18 ἰπ Βαυγϊοηϊὰ, ἔγαϊ τ θυ.8 ποδί γὶϑ ἢ}1}8 σαρίλν 15 ἰη Μεαϊβ, 
οἱ ἔναῖγιθυθ ποϑίγίθ, ἢ}}19 σαριν!ται}8 ἰη (ἀτεδοὶδ εὐποίϑαιι6 οαμίϊν]» 
ἐδ δι.5 ̓ δγαδ!!ἀγυπὶ : Ῥάχ νοβίγα πιὰ ἰρ]!οεῖαγ. Νοίπα) ἔλοἶθ νοῦίβ; 
δβηθὸ ρδγύ 8 6886, δἵ ρῃ}}1058 σΟἸ τ δ υ5 ΓΕ Ὁ ΓΟ, εἰ τῆθηβοπι ΜΓ 1} 
ποηάτπι δανεηΐδδα : ρίδουϊς ργοϊηάθ νεγθυιῃ ἰδ οοΐδπι τὴ6 εἰ 
ΟΠΟΤΆΠΙ 506 }18 πιαΐ8, εἴ δή ϊαΐ δὰ δηηϊτη σης τηδηδοην. ἅτ. Ἧ, 
Δύταλανι ἔ, λον ἴῃ Ταθῥαία: ροδ οσορηοβοίπλιι8, ξα θη (Ἰδτηδ- 
16] πὶ 886 τΆραῖ Αοβδάρηγς εἱ ΡΓΪΠοΐρεπι, Θ᾽ 5416 δοῖβ {1856 γα ς 
δεορία ἰὴ οἠϊηΐ ἰεγρὰ 18 γε 6, εἴ ἴῃ στη ΐθι8 οαρίϊν: 1410 118, Ὠδα06 ἰπη- 
Ῥεα 666. νὲ] τεροῖη ν6] αὈΘΙΩ4ΌΆΠ) 'π πο, Βεγαολοίλ, 4. ἴ. 48. 
ᾧ. Β. Οδπιδιϊοὶ αἰχίτ : δβϑίηθ "] 418, φυΐ πονὶῖ σοποίϊηπατα ῥγθοδὶ 
τίοποηι σοηῖτα Ηξτειίοοϑ ὃ ΟὈηβε τ ϑατηθεὶ ράᾶγνιιβ, εϑῶηιε ο0η-“ 
εἰηηανῖεξ :---Αηορδηί δι γε ἰοπεία ὭΟΏ εἷϊ δρεβ: ΟἸΏΏ68 ἰῃ υηΐϊ- 
φρύβϑιτη πγοῖίοὶ πομῃθηῖο οἰτὐι}5 Ρεγεθηῖ; ογδϊοδβ το ῤρηυπὶ κιιρόγυΐα, 
βῖ σοηΐτγί ρ85 οἷο ἴῃ ἀ1 6118 ποϑίγῖὶθ, Βοηδαϊοίιιϑ ἴὰ ἀοπιίης ΓΔΏρ ἢ ὁ 
Διηρίο5, εἰ ἀδρι! 6 8 δ ρασῦοβ. 
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7οβαρῖι. Β6]1]. 6, 18. οὗτος τῷ δήμῳ πιστὸς καὶ τίμιοᾷ, 
Πιοηγ8. ΗΔ]. Α. ὁ, 11. ἀνὴρ τῴ δήμῳ τίμιος. 

84. ᾿Εκέλευσεν ἔξω β. τ. τοὺς ἀποστόλους ποιῆσαι, “ἢ6 
δανιβ6ἃ {πΠδι," ἅς. Βυ ἔξω ποιεῖν 18 τηοδηΐ γόπιοῦο ; 
ἴῃ ψὨοΐἢ 56 η86 ποιεῖν 15 ποΐ ὑπίγοαμ! πεν υϑοα νι 
αὐνογὺβ οὗ Τ λς, 8 ἢ 45 ἔσω, ἔξω, ἐκπόδων, ἐντὸς, 
πόῤῥω. δ66 [ἢ6 Ἔχ ρ]65 δαἀυςοα Ὦγ Εἰϑηθγ, Κυρκο, 
δηα οἴδεσβ. ἢ τηοβί γοιημδγκαῦϊΐα οἠδ 18 ἰἢδῖ τοῦ 
Ῥμῃι!οβίγδξιβ. ἐκ ποιεῖν τοῦ δικαστηρίου, ΨΏΒΘΓΟ {Π6 δορἢϊδβῇ 
8668 (0 ἤδνα {{|18 ρᾶβθαρθ ἴῃ νον. ὅδ} ἱπη 8010} 8 
1 ἢδνα ποῦϊςθα οἢ ἔὈΓΠΊΘΓ ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ. 

85. ΟΥ̓ μ6 βρεοοῖ οὗ (ὐδιδ οὶ δοῃοείίροη ρσἶνθϑ8 
{Ππ6 ον ηρ Ρῥίδη: : 
ΤΠ βρθϑοΐ σοηϑβί8 οὗ οχζογάδμιηι, ργοροβιίἴοη, πὰ 

σοηπγνπιαέξίοη. ΤῊ οχογ μι τὸ πᾶνα ἴῃ νου. 85. ΤΠΘ 
γγοροδιέϊοπ 15:1 ΓΘ σψίο]6 ᾿υβ 658 τηι8ὲ Ὀ6 Ἰοἰΐ ἴο 
{16 ΑἸπιρἢΥ δηά ἴο {ἰπὴ6 (νοσ..88), Τα οοηβνηκα- 
ἐΐοπι Θϑ δ Ὀ]Π15ῆ65 {[}18, 181. Ὀγ Πιἰδίογίοαὶϊ δγαυπιθηΐξ 
(νογ. 80 ἃ 837); Φ]γ, ὈΥ δὴ δγριιπιθηΐ ΘαΌΔ ΠΥ σοπ- 
οἰιιϑῖνο ΕΥ̓͂ ΠΟΠΙΓΑΓΥ͂ ΒΌΡΡΟΒ [Οἢ8 (νοῦ. 88 ὃς 89). 

85. ἔΑνδρες Ἰσραηλῖται, προσέχετε ξαυτοῖς. 16 Δ58θηΐ 
ἴο ΑΙΡοει, ΥὙῆο , Καυϊποοῖ, «πὰ Μαγκίδηπ, {παι (6 
ςοιηπη8ἃ βῆου]α Ὀ6 τοτηονθα ἔσγοιῃ τούτοις, ἀηά ρἰαςοὰ 
δεν ἑαύτοις ; 5΄ἴΠ 66 (48 {Π6Υ Ββιρσροβί) {πΠ6 Οτθοκ 
ΓΙΟΓΒ ὁ ηοΐ 86 προσέχειν ΜΙ Δη ἐπὶ. Βυΐ 1 οδη- 
ποῖ ἃρτοθ ψι ἢ Μαγκίδηα, {παΐ ἐπὶ πχϑὲ Ὀ6 τοπάθγοά 
οοπέγα, ἴον (πὶ βρη Ποδίίοη 18 ΝΘΓῪ τσ ἴῃ [186 Νεῖνν 
“οεβίαιηθηΐ, δηα (ἀδιη8116] τνὰ8 ἴοο ργιάθηξς ἃ ρϑγβοῃ 
(0 οἴδβηά (ἢο86 ψῆοπι ἢ6 τ ]8Π 64 [ἰο σοποϊ ἰδία, ὈΥ͂ 
ἑαλκὶηρ 70Υ φσταπίεά δὶ {ποὺ δά τηδάθ ὑρ {δμοῖγ 
Ταϊη5 ἰο ἀρφδβίγου (ἢ 6 ΝΡ. Ὑ Ώδτοα8 δρᾶν ἀηα 
πράσσειν τι ᾿ᾶνα δἴἴἶεγ (ἢδθπὶ ἐπὶ τιν), ἴῃ (6 βθηβ6 οὗ 
γεϑροοξίηρ᾽ ΔῊ ἰπηρ. 80 ΖΕ]4η. Η. Α. 11,1. (οἰἱοὰ 
Ὀγ Υεἰβίεϊη λέγω γὰρ ὅσα τε δρᾶται ἐκὶ τούτοις τοῖς 
ταύροις, καὶ ὅκα ἐπράχθη. Τλιοίδη. ΤΌΧ. 48. τὰ ὅμοιά 
ἔπραξεν ἐπ᾽ αὐτοῖς. Πθηοο ([ πηυϑὲ οΌβοτνθ) 15 σοηῆπι- 
δα (Π6 τοδάϊηρ οἵ ϑυϊἀδ5 δηὰ ΕΔΙ. 7 πη}. ἴῃ Αὐβίορἢ. 
Οοποίοῃ. 205. ἕπου κατεπείγων, σαυτῷ προσέχων, ὅπως’ 
τ οἷν τοδαηρ 18 ργθίδεσεα Ὀγ Βγαπηΐς, τπουρσῆ, υπ80- 
σοι Δ} Υ, ποῖ δαἀορίθα 1ηΐο ἰἢ6 ἐδχί. ᾿ 
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80. ἀἀδῃια οὶ ον, τι τἢ στοαΐ Ἰυθριηοηΐ, Δἀ ἀσος 
ἴνο τϑοθηΐ δῃαὰ νοὶ! Κῆον ΟΧΔΠΙΡΙ65 οὗ θη Ψῇο 
δα ςοἰϊοοϊοά ἴο ἐποιηβοῖνοβ πυϊηθγουϑ ον γβ, δηά 
ψῆο πονογίμῃο θβϑϑ, τἰορσοίπογ ἢ {Πὲς δα Πογθης8, 
σδῖῶα ἴο ἀδβίγαοίίοη. Πρὸ τούτων τών ἡμερῶν, ἠαμά 
ἐξα ρμγίήσηι, ποέ ἰοηρ αασο. Τῆα ορροβὶῖθ ρῇνδβ6 [9 
115 15 ἀπ᾿ ἀρχαιών ἡμερῶν ἴῃ 156, 7. ὟΝ οἰδίοϊη οἰΐα8 
ΑΟἢ1]]. Ταῖ. δ. Ρ. 801. καὶ ὡς ὀλίγων πρὸ τούτων ἡμε- 
ρών ἔρχεται Διόφαντος ὁ Τύριος ἐξ ̓ Αἰγύπτου πεπλευκὼς. 
Ριιοοάγυβ 1, 1, 10. Απίθ ἢο8 56Χ τθηβθθ. [{ 18 ψ6}} 
τοιηασκοὰ Ὀν ΤΠοορ υ]αςί, ἔσοπι (Ἡγυϑοβίοη, {Παᾶΐ 
Οδιηδ 161 ἀοοβ. ποῖ τειηϊηἀ ἰπθπὶ οἵ οἱἄ, δὰ πον 
ΘΧΔΠΊΡΪΙ68 ; 5δίηςα δον ἃγῸ τηοϑίὶ οῇϊοδοίουβ ἴῃ μοῖν 
διιδύ!ησ τη6ῃ. 

86. ᾿Ανέστη, ΥΌ86 ἩΡ, αγόδ6. Ὑοτϑβίϊυ8 δη( [, ΘβπῸΥ 
Ἑοιηρᾶτγα 6 Ηδὺ. ἘΞΘῚΡ ἴῃ 1 Κίπρβ, 8, 12. ψἤογα (ἢ 6 
δορί. [85 οὐκ ἀναστήσεται" 2 Κίηρε 29, 25. δίτ. 47,1, 
καὶ μετὰ τούτο ἀνέστη Νάθαν. Αοἰβ 7, 18, ἀνέστη 
βασιλεὺς ἕτερος. ἮδὈ. 7, 15. ΤΟΥ 844 5οῖηθ οἶδογ 
ἀϑ8ᾶρ6 8 ψἤθΓΘ ἐπανίστημι ᾿α5 16 56η86 οὗ γ»ἱδίηρ 

τηΐο γνεθείϊοη, δϑρϑοῖα!γ Γλιοίδη Γυγαῆη. Ρ. ἢ. 68. 
ἐπὶ δὲ τούς θρασυτάτους προσαιτερούμενος, καὶ δορυῷόρους 
συναγαγὼν ἐπανάστας, τῇ πόλει τύραννος κατέστη, ὙΠΟ 
Ῥαββᾶρο 1 αὐοίθ, ἰῇ ΟΥἕΟΓ ἴἰο δπηθηά. [ηϑἰοδά οὗ 
προφαιτερούμεμος τοΔα προσεταιρούμενος ; ἴυγ 80 ἰῃ6 
861)86 ΤΟ ΠΠ1ΓΘΒ. 

357. Θευδᾶς. Ψ9οβορῆιπ5, Αηΐ. Φ0, ὅδ, 1., τη |κ68 τηοη- 
εἴρη οὗ ἃ οογίδίη μοιιάδα, νἢρ, ἴθ {Π6 τείρῃ οὗ 
(ΟἸΙΙδιι 188, Ἔχοϊϊθα ἀἰβέυγραποθϑ ἢ ψυπθ68, ρτοίθπαϊηρ 
ἴο "Ὲ ἃ Ῥεοροῖ; δηὰ ψ8 ἀεδϑίγουθα, ἢ 84}} ἢ 15 
ΟΠ}. οσ γβ, ὈῪ Οπβρίιι8 Εδαΐυ8 (ἢ 6 τοι ἀταίος: Βιυ 
Ζἠὲς Τ πρυάᾷ8 σαηποῦ ἤδῖρ Β6 πηοδηΐ, βίηςρ {ῃ8 ΤΠραν 
(ἐὰ5 τηϑηϊοηθα ὃν Ψοϑθρῆυβ οχοϊθα ἐδ 6 ἀἸδέσγθ ΠΟ 68 
Γουτΐθοη οὐ δθοη γϑᾶγβ δίῖογ (ῃ6 βρθϑοῦ οἵ διδοῖ 
νψ 88 ἀφ! νογθὰ. [Ιἢ ογάθγ (0 τϑηιονα (ἢ15 αἰ ου]υ, 
«ἶια (ὐοιημιημεῃίαίοτβ ἤᾶνα Ρῃγϑιιδά νϑγίοιιϑ τρϑίβοαβ ὲ 
ΜΉΙΟΙ τᾶν θ6 5Βϑοὴ ἀοίϑι θα 1π {6 ΟἸοἱ δου, 
ῬοΪε 5 ϑγηορϑῖ5, ὕγο 8 ΟἸιγο, δὰ Κι! ποο}᾽ 5 ΟΟΠ6ο- 
ἰδηθ8. ΟΥ̓ [686 ὀρί ῃΙΟῊ 5 ΠΥ δϊ πη 108 ΜΨ11} ΟὨἿΥ Ρϑγιηϊέ 
[6 [0 8406 ἔνέο οὗὨ [Π6 πηρϑὲ ἱπηυροτίβῃς : 181, {παΐ οὗ 
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ἈτΟ  ϑῆορ [9058 6γ΄ δηά [,. (ρ6}15, τ᾿ ΠΙοἢ ἢ88 θόθα 
δἀορίοα Ὀγ Οἰἴ8, Βρ. Ῥοᾶγςοθ, Ῥ᾽͵ εἰβίθϊη, ΒΟΥ ΘΓ, 
δηὰ οἴδπεῖβ. Τἢ18 Πυροίμοβὶ8 { σδηηοῖ ἀο δείιογ 
{Πδῃ βίδία ἴῃ ἴῃ 6 Ψογαδ οἵ ΒΡ. Ρεβᾶγςβ. 

Ι͂η ἴβυουγ οὗ 1 Κε᾿ 8 δοσοιηῖ ἰϊ 85 Ὀεδη φΘΠΘΓΔΙΪ δαϊὰ, {παῖ 7086- 
Ῥίνυδ τοθδί Βαανα Ὀδθὴ τηϊδίδκεη ἴῃ μἰδοὶπρ 1 που ἀ88᾽5 ἱπϑυγγεοίοη 80 
Ἰαῖθ δὲ θη Ἐξεδίυδ νγῶ8 ζΌνοΓΠΟΥ οὗἉ 7υάδα, διὰ {παῖ τι τηιδῖ ἤδνα 
᾿ιδρμεηεὰ Ὀείογα (6 ἰηδιγγεοϊΐομ οδιιδοὰ ὈὉγ 7υάας οὗ Οδ]}|δ6, 88 
[ἀκα [88 μ]αςοά ᾿. Βυΐϊ δυγεῖὶγ οβεμῆιβ σου ποῖ ἤανα Ὀδθη τη ῖ8- 
ἴβδβΚεη ἰη τἢ 5 μοϊηῖ, τ ἤδη ἢδ ᾿ἰνοὰ 'π πιάεα, τπάογ εϑῖιβ᾽ 8 ρονογῃ- 
τῃδηῖ ; δηὰ (πεγεΐογα τυβῖ ἤδᾶνα Κηονῃ παῖ Παρροπεῦ ἴῃ ἢἷ8 οὐ 
{ἰπ|6, δΔηὰ ναί ποῖ. ΑἹ! τἢ6 ἐἰ Β]σι}γ νυ} Ὀ6 τεμονο, ἀπά 5086- 
Ῥ 186 δοοουηΐ ὑ8 εὔν! Ἄςοηϑδίοης νυ ἢ [κα ̓ 5, 1 πὸ ἔυΠ ον 186 
ορϊπίοη οὗ Αγ δθίβμορ ἴὐδμεγ, ἢν ἷ9. Απηαἴβ, Α. Μ. 4001. Ηε τη ΚΒ 
ἀπεῖ Πλικο᾿ ὁ ΤἼλθμάας ἰδ ἴἢ6 βαῖθα νἱτἢ {Ππᾶῖ οὗ ὕκάσε, οἵ νῆσοι 7086- 
Ρθυδβ ρίὶνοβ [Πἰ8 δοοοιηῖ (ἰπ Αηΐα4. 17, 19, ὃ. ἀπὰ Βε}}. Φυα. 9, 4, 1.) 
444 }πι|6 ἴον τη6 ἀθαίἢ οὗ Ηοεοά (ἰθ τοδὶ, ᾿θ γαϊθοὰ 80 ἰπϑι}}166- 
τἴοπ ἴῃ (4}1166, δῃὰ δἰτηθὰ δ ρεί(ἱπρ' {πε δονογείρηίγ οὔ διιάδα :" δηῤ 
"πδῖ ἢ6 ννα8 ἀἐξέελιοα ἀπά μυϊ ἴο ἐφητἢ 16 ἱτ 0] 66 ἴῃ δεοῖ. 10. οὔ τἢ8 
δβῖ8ε Ὁβαρίεσ. Νοῦν ἴ0 ργονθ ἵδναϊ {ῃϊ6 Τλενάαφ οὔ 1,ελε ᾽6 (ἢ ϑαπι6 
ψὺὴτι τμθδῖ Χωυάαε οὗἉ Φοεερδιι, {π᾿ ἔοῆοντος σοῃοϊἀογβείοων δὲ ἰοδΝ 
Ὀεΐογε {{Ππ γεδθσ, Τῇ ϑαίηθ Αροβίθ, ννῦο ἰβ οδ  εά μίας ἴῃ Ζοῖ 
4, 49. Δηὰ ἔλικε 6, 16. δηὰ οοἸ]οα “μάς 'ῃ δυάς 1. ἰδ ἰη Μαγ 8, 18. 
ὧδ} εὰ Τἠηαιάδφις, απ ἰη Ναιί. 10, 8. ο416ἡ Ζιοὐδοις, τὐῆοξό ϑιιγπαπια 
τοαΔᾶ Τἠσάάειδ; Ὁ ΟΝ ἰδοῖ Ενδηρε)! δὶ πδ8 (Ϊ {πὲ} ρίνεπ παι {πὰ 
Ὡϑιὴ6 οὗ Φυδ8 ἰῃ οἷ. 13, 55. ἴον ἢδ, 88 ͵ἰ5 θα ὰ {[Π6γὸ, ννδα ἐδδ ὀγοίλετ 
0 Χαπιες (ἴαικε 6, 16.) δηὰ 88 δυο ἐλ δοπ οἔΓἹ Λἰρίιειις, ΨὮΟΘα βοὴ 
δηηεβ νναβ5, (ΜΙ αὐ 8, 18. δηὰ [ὰΚὲ 6, 15.) Τῆΐ85 Αγροβιῖα (πεγείογα 
Πανίηρ ἴπ6 πδῦηεβ οὗ ὕυκάας ἀπά ΤΙαάάειια, αηὰ 1,εὐύφις, σῖνεπ ἴο 
ἰη, ἵνὸ οὗ {πο86 ΠΗ Π)68 γηυδῖ Ὦανα ὈδΕῺ Ο͵δ 8δῃὰ ἴϊ6 β8106; ὃδ- 
οδὺδ6 ΠΟ 6νν δὰ τηογὲ ἴἢδπ ἴννο πᾶπιθβ, ὕΠ]68588 νυ θὴ ἃ μεΐγοηγ- 
τΩΪΟΚ δίῃ Ῥ͵ὲθ ρίνοῃ (0 Ὠϊΐῃη, 88 νν ἤδη ὡοδερὴ, δατπαπιεα «υδέίως, 
νν 85 ὉΔ)]]οὰ 4530 Βαγεὰδαξς, ἱ. 6. ἴῆ6 δὺη οἵ ϑαῦα5, ᾿ὶ Αςὶ5 1, 235. 866 
Ὠοῖα οἡ Μαῖῖ: 10,8. [{ 6 ἢο ῃγεδϑο80}8 {Πηρ' ἴο ΞΌρροβα (πὶ 
Τλασάεις αηὰ Τῆσμααὲ ἅτε ἴΠ6 δ) 6 Ὡδίηδ, ἀπά ἰῃογείογα ἰὶ δ Ὀὰ 
οσοοϊυάεά νι γον, ἔγοιῃ ψνῃμδῖ πα Ὀδεη βοή, {αὶ δοδθ- 

᾿ν118᾽8 μα4α8, τηδηἰϊοη δα 88 18 ὑεΐογε ποίεά ἴῃ Απίϊᾳ. 17, 13, 5. διὰ 
ἡ ΒΕ]1. Φυὰ. ὦ, 4, 1. δ ὯὨ0 οἵα ρϑγβοη τἤδη ἢ σῃοῖῃ ἔκα θρεδᾷῃ 
οὗ ὑπάον [6 πᾶπιδ οὗ Τλεμάσεθ. Τὸ νὨϊςἢ 1 δάἀά, τπαὶ Αγ ποίβδοὺ 
ὕκδον, 'π ἴη6 ῥΐδοθ οὗ [ἷβ Αηη818 Ὀδίογε σείεγγεαά ἴο, δαγα τῆδὶ 
ΠΠ|πν οὗ τ[Π6 Ηεῦτεννδ 18 ἴΠ6 88π|6 νυ ἢ ΠῚ Π οὗὨ ἴδε ϑγτίδηβ, νυ ϊος, 
1 ἰσασ, βίγθηρίῃθηβ {18 ΔοἸ ΟΠ οὗ ἴἢ6 ΠΟΥ “τ βίην ἔγνοια 1Π6 
Βεαπιίηρ σΟΠΙΓΑΓΙΟἰΥ οὗ (ἢ ἴννο νυ] 8. [ἢ τῇ [ΟΠ] ον ἢρ᾽ νεσεὰ δῖ - 
Ὀΐπεῦ ὕὑκάας 18 ταεηζοηδα ὃν [Κο, θα Ὧ8 ἰ86 ἀϊδϑι προ ϊδμεὰ Ὀγ {ππ8 
Πϑῖρδ οὗἩ Ψυάδϑ οὗὨ (4]}1ε6, ἃ 1}86 αἴνθ, δίων Ὀγ “οδερίυδ ἰῇ Αμιΐᾳ. 
18, 1, 6. ἀπά ἰῃ Β6]]. ψυά. Φ, 8,1. 

“Τὸ οἴδιοῖβ, ποναναγ, (18 Βγροίμεβὶβ δ88 ἀρρβαγοά 
ΘΧΙΓΘΙΉΘΙΥ Πᾶγβῆ. 4, 1 8}4}} ργοοθϑά ἰο βίδίβ δῃοίῃβῇ, 
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ὙΠΙΟΝ 5665 ὈῪ ΤᾺΓ (Π6 τηοϑὲ ργοῦδὈ ]6 ; παπιεῖυ, παῖ 
οἵ δοδίσοσ, ΒοζΖὰ, (ἰδπιθιίάγιβ, Πἰρῃιίοοί, Ὀγυβίυϑ, 
(λϑδυδοη, Οτοίϊυ5β, Ηδιηιηοηά, Βαβηαρο, Ηδυϊηδηη, 
Κυθῦβ, [Δροτοῦ, Μη θΥ, Ποάάτασο, 1, γάπογ, 
Μοιυ5, Ποβοηγη! ογ, δηὰ Κυΐϊηοορὶ, νῆο, οἡ {π6᾽ 
Δα ΠΟΥ οὗ Οτίρθη ο. ( ε9. 1, 6. ρΡ. 44. πηδιηιδίῃ. 
{παῖ τπόγ ψοτο ἴνο ΤὭηθυάδβοβ, οἵ μοῦ {ἢ 6 ΟΠΘ᾽ 
ἸΏ ΠΕΟΠΘα ὈΥ Ψοβερίιυ8 88 (6 πΊοΓΘ γϑορθηΐ, δηΐ 
Π6 οη6 ϑροίβῃ οἵ (ἀδῃ)8}16], (6 οάθι. ὍΠ6 [Οὐ ΠΙΘΓ 
(ἰἀϑαυθοη δηὰ Καθὺβ {(Πίηῖκ ᾿νε δρουΐ {Π6 {{π|6 οὗ 
ΟἸὨγιϑι 5 θίγῃ. Β6Ζὰ δπά Κιϊηοορὶ, ἤόοννοσ, σίρε 
1Π18 ὨἰδίοτγΥ ἴο {ἢΠο86 {{π|65 ἴῃ ψ ΠΟΙ Φοβορῆυβ (Απηΐ. 
17, 424.} [6198 ι.ι5 {πὶ 91.468 88 Ὠδγαϑϑθά ψιτἢ ᾿ηηι.- 
ΙΏΘΓΔΌ]6 βθα  Ἰοη9, ψὨοἢ 115 σου ἢ α ΠΟ] 
ΒΙΡΡΙο8585. ΒῸΓ (ἢο56 δνθηίβ (48 [ἤ6Ὺ οὔβογνθ) ψῃϊοἢ 
Βαρρϑηβά δὴ {6 {{π|ὸ. ἰῃ ψ οἷν, αἰτοῦ (6 ἀοϑιῃ οὗ 
Ηειοὰ {πῃ6 Οτοαῖ, ποτ νὰ8 8Πῃ ἱπίθγγορηθ ἴῃ: 
δπάθα, ψ ἢ} }6 Αγοϊθΐαυϑ δα σοηα ἰο Βοπιο, ἴο οδίδίη 
{πὸ σοηῆειηδίζοη οἵ ἢ18 (Δ 615 ψ1}}, δηα ψ ἤθη .65118’ 
ν 885 γαῖ ἰη Εργρῖ, ΨΦοβθρῇ8 ἢδ5 ρᾶ5864 ΟΥ̓6Γ ἢ 5:16ῃς66, 
8ἃ8.ἢ 6 ἢδλ8 ἄοπα ἐῤὲδ ᾿Ἰηϑυτθείίοη οὗ Του δ, ψ 1 ἢ 
ΡΤΟΌΔΟΙΥ οσσυγγοα αὐ ἐλαΐ ἐΐπιθ; ποῖ ἴἰο τηθηίίοη 
ΠΊΔΠΥ ΟΠ ΘΓ δνθηΐβ, οὐ ψ ἢ ἢ, πονογίῃ 6685, [86 γα. 
18 υπΠιτιθϑι]0η806. (ὅ66 {Π6 ποίθ οἡ Μαίί(. ῷ, 16.) 
ΓΙ6 δεοομά ΓΒουδαθ ΠΟῪ ΒΌΡΡΟΒΘ ἴο ἢᾶνα Ὀθθὴ ἃ 
800 ΟΥ ργδηάβοῃ οἵ [ἢ ἢνδί, Δπηα ΠΟ ἀρϑίη Ὀγουρῇς 
ἰοσοίθοι ἢἷ5 βοδίζογθα ἔο ]ονγοῦβ, βι πλ} 18 ᾿ηβίδποθϑ οὗ 
ΨΏΙΟΏ τῇᾶγ Ὀ6 Τα ΔΓΚοα ἰῃ Ἰοηρ- γα δηα δἰπιοϑὶ 
ἰοτροίτθη βοοίβ, σ οἷ βοι ΕΠ Π|68 γανῖνθ. Τὴ 3 γ8ὲ 
ΤΠοιιάα8 (ἰο υ86 {πΠ6 ψογαϑ οὗ Ὁγ. ϑοάανγιαρθ) 866 ῃ}8 
ἰο ἢᾶνα Ὀδθὴ βιρρογίθα ΟΥ̓ 5:24 |16Γ ἢ πη 6 γϑ [ἤδη (Π6 
ϑ6οοηᾶ οὗ π6 Ὠδίηθ, δηά (45 {Π6 β86σοῃᾶ: δἰξογναγαβ' 
ἀϊά) ρεγίβῃϑα ἴῃ 1π6 αἰίθηρί: Ὀαΐ, 88 8 ΤΌΠΟ τδ 
ΜΓ ἀἰβροτγβοά, δῃὰ ποῖ βαρ) ογεα [κα (ἢ ο86 οὗ {Π6 
βοοοηᾷ ΤὭδυάδβ, βυγνίνουβ ]ρῺ [ΑΚ πη σῇ οῇ ἢ. 
δηἃ Οδιδ οὶ αὶ ἢς ἤν Ὀδθη ραγ οι Δ ΪῪ Ἰηξογ6α 
οὗ Ηἰ8 Πἰβίογσυ, (βοιρὴ Φοβορἤμ8. ΟΠ]Ὺ τπηθοτοηβ. Σὲ 1’ 
δεηθγα!. ὍὮγ. 1 ἀγάπογ, ἰῃ ἢ18. )υαίϊοίουϑ ΤΟΠΊΔΓ5.-Ο ἢ: 
(ἢϊ8 συιθ]οσί, Βᾶ8 βΒῆθνῃ ἐπὶ [ΠΘΓ6 ΨΈΓΒ ΤΠΔΉΥ ΡΒΓΒΟΗΘ 
οὕ 186 ββπιο ἤδηθ, γῇ ο86 Ὠἰβιόγιοβ συθδιν τοβοιαθ]  ή᾽ 

ΨΟΙ, ΙΝ. Ν 
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αδοῖ; οἴποσ. ὅθε [γάμοι (γοάιϊδ. οὐ οβρ. Ηϊβί. 
Ῥαγι 1. Βοοῖκ 2. (ἢ. 7. 

Ιὴ δάαπίοη ἴο (18 1 τηιϑὲ οὔϑογνο (πδ΄ Πυμπηλοτοῦβ 
Ρδββαμδβ οἰϊθὰ Ὀγ Ν᾽ εἰδίει ῃ ρῥγονα (ἢ6 πδιηθ ΤἬθιι 8 
ἴο ἢανα ὈδΘη ἃ σοΟΠΊΠΊΟη ΟὨΘ:; 80 δὶ Ψ6 πϑϑὰ ῃοῖ Ὀ6 
οοπιροίἰεα ἴο ΒΆΡΡροΞβΘ {Π| βεσοηα ΤΠου 88 ννἃ8 ἃ 500, 
ΟΥ Κ)ΙΔΏἀ80η, ΟΥ 6ΔΓ Γοἰδίίοη οὗ [ἢ 6 ἢγβί ; ἢοΐ ἴ0 80 
τΠ8ι {Π6 βεσοηα ἀδπιᾶρορια πρὶ ἀϑϑμηιθ [ἢ 6 ὨδΔη16 
Τιηδιάδ8, ἃ5 Κηονίηρ ἰἢδὶ 1 ννὰ8 γαῖ [6] ἴῃ γενοῦ- 
ὁη66 ψι [Π6 ΡΘΟρΪο. - 

860. λέγων εἶναι τινα ἑαυτὸν. Μοβί Οοιηπηδηΐδίοῦβ 
ΒΌΡΡΟΒΘ {{Π|ῤῚ6 18 ἴθγθ 8ὴ δἰ] Πρϑῖ8 οἵ μέγαν (866 ΒοΞκ 
ἘΠ 6), Ὀυῖ δεοιιαοίδσ οα Βοβ 908. «πὰ ἥεθιβκα ἀδ 
ΡΙΘοη. Ρῥ. 81. τε]θςοῖ 1ἴ, δΔηα τηδ᾽ηϊδίη {παῖ τις 15 ρυΐ 
ἴοτ μέγας. δηιτὶ ἀδηοῖοβ ἃ ρϑύβοῃ οἵ πο ογάϊπδιν Κιπά, 
οιηϊηθηΐ ἔογ τδηκ, ἰδἰθηῖ, ἅς. 1  ΠΙΟΝ 5656 εἶναι τις 
480 οὐςι8. ΤΠ6 ΙΔἸοῖὰ 18 ποῖ υηΐγτοεαισης 1ἢ {{| 6 
Οτγοοῖκ δηὰ ᾿ αἴίη νσΐοις, τοι οι ΘΧΔΙΏΡ]68 ΔΓΘ 
οἰϊεα υγ Υο!, Κγρίκο, ΕἸβηθγ, ᾿οθβηογ, αι κηδθγ, 
ἀπ οἴει; 88 Εριοί. Εποῇ, 12. κἀν δόξης τισιν εἶναι 
τις. 1ΤλῦΔη. Ερ. 1965. ὁ πείσας τε αὐτὸν ἧς εἴην ἐγώ τι. 
ϑορῆ. ΕἸεςί. 989. ἠύχεις τις εἶναι, τοῖσι χρήμασι σθένων. 
ψυναηαὶ. 1, 75. Αυαδ δἰϊαι!ἃ Ὀγανίρυ8 Οὐγϑτγὶβ οἵ σἂγ- 
σοΓα αἰσημηι, 51 ν]8 6686 αἰϊφιιϊδ. 1 δαὰ Αυὐἱϑιιἀ. ὦ, 
19 ν. προσυπισχνοῦντο ὑπὲρ τοῦ τινὲς εἶναι δοκεῖν. 1 ἸΌδη.᾽ 
Οταῖ. 61] α. ἐπκιθυμεῖς----τοῦ δοκεῖν, εἶναι τις ὃς 102]. 
ἀξιών εἶναι τις.» 866 Κιιβί. οἡ ΤΠ ροοι. 14. 4, 80. 

Οἱυ {Π σοπέγαγν, {ΠῸ σοοῖκϑ 86 οὐδεὶς ἔοΓ ἃ ρογβϑοη 
οὗ Ὧο οβεϊπηδίϊοη ; 48 Εριςί. ο. 81. πώς δὲ οὐδεὶς οὐδα- 
μοῦ ἔση, ὃν ἐν μόνοις εἶναι τινα δεῖ ἐπὶ σοι. Βοιῇ {Π 656 
ἸάἸοπ.8 ἤᾶνα μἴλσα ἀἶδο [ἢ ΟΌΣ ον ἢ ἰδηριδρα, ἃ δοηιε- 
δοάν, α ποδοώψ. 

86. προσεκολλήθη, τοα5 αὐἀ)οὶπεά. ϑοίηα ροοά ΜδΆ5., 
μὰ (Π6 δυγ. υΐὶρ. [14]. ΔηἋ Ατδῦ. γοσβϑίοηβ, τοδὰ 
προσεκλίθη, ψν ὨΙοἢ 15 ργοίδγσγοα ὈγῪ Οτίθβραοῆ, Μοσυϑβ, 
Τἰ κοι ξεν μιν ψαϊοκηδοσ, δε} θβηοσ, δηὰ Κιιηοοὶ, 
88 Ὀαϊηρ ἴο0 τὰγα ἃ Μοσζγά ἴο σοϊηθ ἔγοιηῃ [ἢ6 80 1068, 
δηά ψθιο, οἡ ἴΠδϊ δοσουηΐ, 8 σἤδησοα ὈΥ {Π6πὶ 
Ἰῃῖο Οἤ6 ΠΊΟΓΘ σοπηηοη δηά οὐνίουβΒβ. Προσκλίνεσθαι 
τινι ΒΙ5η1Π65 ἴο 1Π60]1Πὴ6 ἴο ΔΠΥ ΟἿ, δ ]οἰῃ οπαβο] ἢ ἴο 
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Βίπη, ΓΟ] ον πη. ΤΠ υονὖῦ ἄοθ8 ποῖ ΟσΓῺΣ ἰῃ {ΠῸ6᾿ 
Νεν Τοβίδπιθηΐ ; υὲ 118 ἀογίναίς να πρόσκλισις [ἢ 
1 Τίηι. ὅ, 41. Απάᾶ {868 τεδάϊηρ προσεκλήθη, ψἘΠΟὮ 
15 ἰουηα ἴῃ τ᾿ ΜόΜ., τλῪ Ὀ6 δὴ Θγιοῦ οὗ [ἢ 
Βογθ6 5 ἴοῦ προσεκλίθη. Υοῖ, ψθὴ 1 σοηβίάοσ {πὲ 
προσκολλάσθαι ἰΒ 8 Μοτά οὗἨ ἰγαοιιοπέ οὁσσυγγθηςσα ἴῃ 
τἢη6 ΟΙά ἀπά Νονν Τοβίδιηθηϊ (48 ἴὴ Δοίβὅ, 18. 608ρ. 
16, 1δ.), (πΠουρῇ ἀϊβι56α Ὀγ τῃ6 (Ἰδββϑιοαὶ ψυίογβ, 1 
σδηποῖ θυΐ βυβροοί ἰπδὶ (Π6 Γεδαϊηρβ προσεκλίθη δΔηά 
προσεκλήθη ΔΤΘ ΟὨΪΥ παραδιόρθρωσεις. οὗ ΠΑ] ΕἸΘατηρά 
501015[8. 

86. διελύθησαν, “Ὑ6͵Ο δοδίίογοὰ δηά ἀϊβρογβϑά.» 
80, διηοηρ ΟἾΠΘΓ ρᾶββαρθ8δ ρχγοαιςθα Κγ ΕἸΒΏΘΓ δηά 
γνείϑίοιη, Ηεδγοάϊΐϊβδη 6, 7, 4. ὃς ΠΡΙΝΘΡ μι ὌΝ. διαλυ- 
θεὶς οὐ ῥᾳδίως ἠθροίξετο. Ατείδη, Ερίὶςΐ. Α. 6, 18, Το: 
ἢ Ιςἢ 1 δά ά 1 }πογή. 7, 84. διαλυθέντος τοῦ στρατοῦ, 
ἐϊερογϑοά. Απὰ 4, 74. διαλυθέντων. Απά ὅ, δ0. διελύ- 
θησαν. Δηά 2, 28, 8, 26, (ὅδε οἴ ὺ Ἔχαπρ]68 [ἢ ῬΥ!- 
ορθυ8.) ΤΙ ρἤΓΔΒ6 γίνεσθαι εἰς οὐδὲν ΔΏΒΊΝΘΓΒ (0 ΟἿΡ 
οὔθ 0 πομσὴΐ; ἃ58 α580 ἥκειν εἰς οὐδὲν: οἡ ΨΠΙΟΝ 
ἢγαβθ 866 ΕἸβηθγ, Βδρῆοὶ, δηὶ Κυρκο. 850 ΕπαΡ. 
ες. Οφῷ. ὡς εἰς τὸ μηδὲν ἥκομεν, φρονήματος. τοῦ ἘΝ 

στερέντες. 
87. ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ Γαλιλαῖος, ἐν ταῖς ἡμέραις τῆφ᾽ 

ἀπογραφῆς. ϑεποοίίροη Ποῖα οἰΐθ8 ἃ ρᾶβϑβϑᾶσθ οὗ ΒΕ, 
ΑΡιδῆδιη ἴη ᾿ἰῦγο Φιυςαβίη, [0]. 139, 1. ψ αγα πηθη- 
[ἸΟῊ ἰδ πδή οὗ {15 0.488. “1110 ἔθτῦροσβ ἔγθβ ἢι16- 
ξυηί βοοίβ", ἢὰπὶ ριθῖον ΡΠ δι βδθοβ οἱ ϑδάάιισθοβ .8- 
Βυάα Ο4}1|6018 ἰογεία πὶ βθοίδπ) ἱποθρὶί, 4185 ἀϊο! ὉΓ 
ἘΞΒΘΏΟΓυ. ---- Ορίηϊο Ναβισθογαη), 4] Εββθηὶ ἀἹς 
5ηϊ, αυοτιηᾳὰ8 δυσίοῦ {011 Ζι6485 (4185. ΠῚῚ 
ΨΈΓΟ εϑδιιβοδῖ) ἀδράογπης ι618615, εὐ οοηΐτα ΒΕ οΙΔη08 - 
ΓΟ ]]αγθηΐ, αἀϊσρηΐθϑ, Νοϑιηϊηθ ἄθθοσο 4118 Ποιῃϊηὶ- 
Ὀυ15 ἱΠΊΡΘΟΓΆΓΘ, ΠΘαῸΒ Τομ)] ηΠπ νοσδγὶ, 181 80] πὶ 
θοῦ δ. Β.᾿" ᾿Απογραφὴ ἢοΙ6 5Ι]ρη1ΠΕθβ ἃ σδΏϑι18, ΟἹ 
ναϊυδίόη, ποΐ ΟἿ οἵ ρογβοηβ Ὀυΐ οἵ ρτγορογίγ. (ὅ68 
ἐδ ῃοΐα δη 1μυΚα ὦ, 1.) δοβορῆμ5, Δηί. 18, 1, 1. 
8 8115 1Ε ἀποτίμησις οὐσιών. Ναϊίηον οὐρῇὶ [ἢ 6 σΘ 888 
Βετγθ τηεπεοηβα ἴο με σοηΐουηἀοά νι 186 σεπϑι 9 

Ν ὦ 
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μοριζαξίοπ τῆδάδ ἰπ {πΠ6 τοῖρῃ οὐ ΗἩογοά ὈΥ ἴῃ ογάδγ 
οὗ Αὐυρυβίῃ5. Τηδ ρῥγθϑθηΐ σθηβα8 ψὰ8 (8 Κθὴ ὈΥ͂ 
Θυϊτίη8, δῖογ Ασγοΐοίδυβ, (πὸ βοὴ οὔ Ηογοά, μά 
Ὀαθη βοηΐ ἰηΐο Ὄχίϊθ ὉῪΥ Αὐυρυδβίιβ ἴο Ψίθηηδ, δπ4 ἢ15 
Κιηράοιῃ δὰ Ὀδθη γϑαπορα ἴο ἐπα ἔογηι οὗ ἃ οιηδῃ 
Ῥτονίῃηςθ. ὅ6ε {Π6 οί οὔ ἴθ ρϑϑᾶρε οὗ [0Κε}8 
(σοβρεὶ, δηά Ὠου]ηρΒ ΟΡ 58. ϑδογ, Ρ. 8. ῥ. 957. ΤῊϊ8 
σΘΏ8118 7688 8Δηα ἢ]8 σοιηραηίοη ϑαάος δὐυβθα ἴο 
(Π6 ΡυΡοβα οὗ δχοιτηρ 1ηϑατγγοοίίοη, ὈΥ ΓΕργεβθηί- 
ἵῃρ ἴο ἰἢ6. Ῥϑορῖθ {πὶ 11 πιδῃὶ δ !} Υ Ἰην οΙνθα ΒΕ ν]- 
ἴυ66, δΔηά {πᾶ {Π6 76 ν)}8, 85 Ὀδίηρ {Ππ6 ρβθορὶε οὗ ὅοα, 
ΟἾΡΗς το 06 δχεϑιηρί ἔγοπι ρανίηρ {τρυῖθ ἴο τΠ6 
Ἀομδη8. (866 ΨΦοβερὶν. Απὶι. 18,1,1. δηά {π6 ποίβ 
οη Μεαῖῖ. 22,16, 8ε4.) Ψψυ 4858 15 ΌΥ [μι|κὲ ς4]]64 ἃ 8- 
Π]η, ἀπ Ὀγ ΨΦοβδθρῆιβ ἃ Οὐδ δηϊο (ἔσο ἢς ἴονη 
(ὐδιηδ 4). Βυῖ ΨΦοβαρῆυβ, Ψῆο δἰβθνογα (85, [ῸΓ 1η- 
βίδῃςο, ἰη Β6]]. 9, 20, 4.} σατο} ἀἰβιηρι 568 (8- 
1166 δηὰ Οἰδυϊοηΐ8, γοῦ 116 ἢ! πη86 1, ἴῃ 8ποῖπον 
Ρίαςβ, ς4}}15 5.428 ἃ Οὐδ᾽ ἴβθβη ; 88 ἴῃ Απηΐ, 18,1, 6. 
Φ0, ὅ, ὦ. Βε]]. 9, 9,1. Δυάδ5 84, {μεατγοίογο, ἃ ἀοιι- 
Ὁ]6 σορηπο)ηθη, ῬΟΥΠΔ 08 Ὀδοδιι8α ἢ6 δα ὈΘοη δογη ]ἢ 
(ὐδυ δηϊ15, θυ 8 "αϑὴ Ὀγουρῆς ὉΡ ογ ἀψνοὶζ ἴῃ 
(41166; 88 Δροϊ)οηϊι8, ἐπουρ δὴ υρέϊαη, γεῖ 
νν 85, ἔγοτῃ 1Π6 ρίδοθ οὗ ἰ"15 γεδιάθησο, δι θα Ζλοάιις. 
(Κυϊη.) 

97. ἀπέστησε λαὸν. ΤΠ6 νοῦ ἀφίστημι, 11 τηιιβῖ 
δα οὐδβογνθα, ἢ[45, ἴἢ β8οπιθ οἵ 118 ἴθηβθ, 8ὴ δοίϊνθ 
Β6η88 ; ὨΔΙΏΘΙΥ, (0 ὁτοὶέε ἐο απ ἱπισιιΥ οἰοΉ, ΟΥ̓ ΤονοΪῖ ; 
85 ἤαῖδ, δηά ἔγοαυθηῖν ἴῃ τη6 Ὀδπὶ ατοοκ νγ 6 ΓΒ, 
ἜΠΕΠΒΙΥ 1Π6 ΗΠβ(ΟΓΙΔἢ8 88, [ῸΓ ἰπβίδηοθ, ΤΠιοΥν- 
ἀιά65. [{ βοιηθίϊηθβ ΟσΟγ8 ΜΠ δὴ ἀπὸ τινὸς, Ὀὰϊ 
ὨὭΘΨΘΓ ζα [ὯΥ ἃ5 1 τοιῃθθογ) 1} ὀπίσω αὐτοῦ, ψ Ποῖ 
ΓΟΡΘΙΥ του γα8 ὉΠΟΙΠ ΟΣ νοῦ, ἃΠα ποῖ ἀφιστήμι. 
πὸ Νυϊραία γθῆάθγβ, ““" νοῦ ρμορυΐπὶ ροϑί 86 :᾿" 

ψ ἢ τ Ὠ]οἢ ῬΓΙσδοι 5 σοῃραγοβ Μδογοῦ. 2, ὅ. ἀνθγίθγα 
ἴῃ 86 Ρορυϊυη]. Οδ ἱκανοὶ 566 ἴῃ6 ποία οὐ Μαῖίί. 928, 
16. δηά [λκὸ 7. 11. ᾿ 

88. καὶ τὰ νῦν λέγω. Ἦδτα {Π6Γ6 18 8η 6}110815 οὗὅἁ 
ὅστα δι πράγματα. ὅδ66 {{1Ἰ6ὸ ποία οἡ 4, Φ9. ᾿Απόστητε 
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ἀφὸ τῶν ἀνθρώπων. Α Βοτί οὗ εὐρἢθηγδηι) [ῸΓ “ δὺ- 
ϑίδίη ἴγοιι μυζιίηρ, (Π6πὶ ἴο ἀρδίῃ,"" 88 γ8 ἀείο- 
τηϊηθα." ΤὭργο 5 ἃ 5 πηϊγ Κιηα οὗ ραβϑᾶρα ἴῃ Ὠτορ. 
1,λοτί. (οἰ6«ἃ Ὀγ Ῥεγίσειι8) μὴ ἀποκτείνετε τὸν ἄνθρωπον, 
ἀλλ᾽ ἐμοὶ πεισθέντες, ἄφετε. 

898. Ὅτι ἐὰν ἦ ἐξ ἀνθρώπων, ὅς. Ὀγτυβίυ8 Π6ΓΘ 
Οἰἴ65 ἃ 81:π|118Ὁ βαηζπηξηΐ ἴσοη Ῥοσκο Αδοίῃ, 4, 11]. 
Οπἤληἶ8 σοηρτοζδίῖο 46 ἢϊ ἴῃ ποιηΐηα [οἱ 83{401}|9 
ΘΓ ; 411 νΘΓῸ ποῇ ἢϊΊη ἤοποῦο οἱ, οδάθί. Απῃά 
ἡνειβίοίη (ἰτοπι Ῥγίοβιϑ,) οἰΐθϑ. δ ορίῃίο ῥΡῸ- 
πουησοα ὈγΥ Μάδγοιβ Δηϊοηϊηυβ ψ ΠΟΘΙ ΠΟΥ Δνιάϊαϑ 
(ὐαββίυ8 βῃουὰ δ6 ρυΐ ἴο ἀδαι}}. ““ δ᾽ οἱ ἀινίηϊίι8 
ἀοθαίυγ ᾿ρογίιπ), ὨΟΏ Ροίθγι πγ18 ἸηϊοΓἤσογο, οὐδηγαὶ 
ν  πηι.8. ὅδ'ο!]8 6η] ριΟδνὶ τυ] ἀἰοίαπ), ϑασΟθββοσοιῃ 
Β0}} Π0}}118 ΟΟΟΙαΙ : 81 [Ώ]Πη118, 1088 ϑροηΐθ, 51η6 
Ὠοϑίγὰ οτὐυ ἀρ! δ6 [αῖα68 ἰδαι!6ὸ8 ᾿πηοϊάογι." Ηδε6- 
τοάοί. 9, 16. ὅ τι δεῖ γενέσθαι ἐκ τοῦ θεοῦ" ἀμηχανον 
ἀποστεέψαι ἀνθρώπῳ. ἘυτΙρ. ΜεΙδηρρ. 41. γάμους δ᾽ 
ὅσοι σπεύδουσι μὴ πεπρωμένους, μάτην πονοῦσιν" ἡ δὲ τὸ 

ὃν πόσει μένουσα, κ᾿ ἀσπούδαστος ἦλθεν ἐν δόμοις. 
ΟΥΘΟΨΘΓ, {Π6 εἰ Β661η8 (0 τηθδῃ δμέ, ἐγ (45 11 56 68) : 

80 ἴῃ ϑορῇ. Απηίρ. 278. ἄναξ, ἐμοι τοι μὴ τι θεήλατον 
Τοῦργον τοδ᾽ ἡ ξυννοια βουλεύας παλαι. 

890. Μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτες. ἼΤῆὴδ ψοτγά όεο- 
μάχοι, Ῥτσδυβ, Ηδιπιηοηά, γ᾽ δἰοκηδογ, Μαγκίδηά, 
δηὰ οἴδογβ, σοηηθοῖ ψἢ ἐάσατε αὐτοὺς, Δ βοραγαία 
16 1ηἰοτηηδαϊαία ψοΓαὰ ἴτοπι [ἢ6 Γεδὲ ΌὉΥῪ τη 6808 οὗ 8 
ῬΑγθη [16818. ΟἸΠ γβ, 88 (Δπλθγαγιιιβ, ατοίϊι8, Β6Ζᾶ, 
δηὰ Κυϊηοεϊῖ, ταραγά {Π6 μήποτε, ὅζα. ἃ8 6᾿ΠΠρ|]ο4], δηά 
ψου]ὰ βυραιά ὁρᾶτε, οὐ {πΠ6 'κΚ6. παῖ (ἤθγα 18. δὴ 

᾿ς Ἔ Μαιβ)ληὰ ρμγιοπουηοδδ (ἢ 8 βρη βοδιίίοη (νυν ὨϊΟὮ αἴβο οσουγθ ἴῃ 
Αοἴβ 94, 29.) ἴο ὃὉ6 ΓΕΓΕ; δηὰ δ 85Κ8 ἡ ποῖποῦ ἰϊ Ὀ6 Ὡοϊ ρΘΟΌΪ ΔΓ ἴο 
8ι.ὄ [Κ6. Ϊ δηβινεσ, ποῖ 80; δίῃςβ ἰΐ 18 τηδὶ νυνὶ ΟΟοΟ,ϑί ΟΏΔΠΥ ἴῃ 
{6 (Ἰαϑοῖσδὶ τυυϊϊοσθ. 80 Τμυογά, 9, 47. ΠΟΓΟ ἢ6 βαὺ8 παῖ (ἢ6 

.- ἈΑΙΒοηΐΔη8, ννῆο Π8, ἀυπνγίηρ; [ἢς ρμίαριια, ἢγβί πδὰ γϑοοιγθο ἴο το] - 
ιδἴουκ εχρίδιϊοηδ, δὲ Ἰεηρίῃ Ππαϊηρ᾽ 81} πηθδ 5 ὑ.66}689, αὐτῶν ἀπέστη- 
σαν, (ἰεεϊεἐεαὦ ἴγοπι ἰλεπι. ΤῊ ννογάβ καὶ ἐάσατε αὐτοὺς ἀτεὸ δἀὐάοά 
κατ᾽ ἐξήγησιν, ἰὼ ΜὨΪοΟὮ ἴΠΘΓΘ 8 8η 6]}]1ρϑ8 οὗ βϑοῖηβ ννογά, οἰ Πθν 
ἀπελθεῖν (88 ΜΑἸο δον {ἢ 10Κ9}, 1Κ6 (6 [Δἰΐπ πιέεσ ἔασετ, Ὁ 
8 δἀνογῦ. 800 ΟὖΥ ἰεέ αἰοθε. ΕδΓῈ [6 ΙΏΔΥ σοϊηραζε Ψοθαρὶν. 868. 
᾿Ιωανάθην ἔασε. 
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61Π10518 19. οἶδαῦ γσῖῃ {πὸ ψογάβ Ὀείηρ [ουπὰ σερρίϊδά ; 
Οχ. στ. ἴα. 21, 84. Ηροτγοάοί. 8, 86. ὅρα, ὅπως μή σευ 
᾿ἀποστήσωνται Πέρσαι. 4 ΒΟΥ]. δαρρ!]. 607. φύλαξαι, 
μὴ θράσος τέκη φόβον. Ῥτοιῃ. 67. ὅπως μὴ σαυτὸν οἱκ- 
τιεῖς πότε. ἀνε ἕω Νιῦ. 266. Φ Τί. 2, 25. Αηὰ 
(8 8668, ῃροὴ 1.6 ψ οἶδ, [Π6 γ65ὲ ἐοιιμά 6ἄ ορίπίοῃ. 
᾿Ευρίσκεσθαι 15 υϑεἋ ἴοΓ εἶναι. ὅδε 50}. [δχ. Απιοηρ 
186 Πυπίογοι8 ΘΧΔΠΊρ]65 οἰϊοα Ὀγ ΝΥ εἰβίβιη οὔ θεομάχος, 
Δ 1ἢ6 β6η᾿πιοηΐ ϑυρσοδίεα, {Π6 [ο]] ον ηρ ἀγὸ τῃ6 
Ὠοϑί Δρροϑίίθ : Ρ]Π]οδίν. Ὗ. Α. 4, 1δὅ. (ἢ οσο ἢδ 
Ροεδρ8 ἤει [18 νϑγὺ ρᾶβ8ᾶσα οἵ {Π6 Νὸν αβίαπηοπέ 
ἴῃ νἱ6ν}) ὥσπερ θεομαχεῖν φυλαττόμενος, χώρει, ἔφη, 
οὐ βούχῃ" σὺ γὰρ κρεῖττον ἢ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἄρχεσθαι. ἃς 6, 10. 
θεοῖς ἀντινομοθετεῖν μανίαν οἷμαι. Αττίδη. Ερὶςοΐ, 8, 44. 
τί οὖν ; τῶν μὴ δυνατών ἐφίεσθαι ἀνδραποδώδες καὶ ἠλί- 
θιον, ξένου θεομαχοῦντος, ὡς μόνον οἷον τε, τοῖς δόγμασι 
τοῖς ἑαυτοῦ --- τἀπίχειρα τῆς θεομαχίας ταύτης καὶ ἀπει- 
θείας οὐ μόνον παῖδες παίδων ἐκτίσουσιν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐγὼ. 
δεα αἷβο γιγρ. “Ἔη. ὅ, 466. Ζιυϑίϊη. 2, 1Φ, 96, Ουγί. 
7, 6. Ηοιῃ. 1]. ρ. 18. Ψυβείη. 24,8. (υγσί. 9,7. ῬΙδυί. 
Ῥοιβ. 1,1, 946. )ιοάον, δ᾽. 14, 690. 1 δαἀὰ ϑορῇ. 
Τνδοῖ,, 401. κοῦ τοι νόσον γ᾽ ἐπαίτιον ἐξαιρόμεθα, θεοῖσι 
δυσμαχοῦντες, ἴο Ομ ΟἾΠΘΙ ρῥά88δαρ68. 

40. ἐπείσθησαν αὐτώ, ““ψ6ΓΕ [πο] η6 ἃ ἔο δοσείῖβ ἴο 
[8 ορίπίοῃ ;ἢ 80 ἴϑγ, δί Ἰθαβί, ἃ8 ἴο ἰεΐ {ῃϑίη μο, 
τΠουρὶ ποί ψιϊῃουῦϊ οἢδβιϊβοιηθηῖ. Απά {ἢ 8, 85 1ἰξ 
βΘΘιΏ8, ἴο 8βᾶν6 (6 1] οὕνη οτγοαάϊτ, ἰϑϑὲ (ἢν 5μοι]α ἃὈ- 
ΡΘϑῦ ἴο πᾶν Δῃργθῃθη θα (Π6 ἢ σ81156}685 Υ, 88 480 ίο 
ΒΊΓΙΚΘ ἴθῦγοσ 1ηΐο (Π6 ρθορίθβ.0 Νον ἢδρο!] δι οη νν88, 
1Ἰηἀοο4, ἃ ῬΡιπηΙβῃπιθηΐ ΝΟΓῪ ᾿8.4] Ὀοί διηοηρ (Π6 
ψὸν8 απᾶὰ Ἐοπηδπβ ἴῸΓ 6586γ ἀθ᾽ παμιθηςοίθβ (566 ἐπ 
ποία οἡ Μαῖίί. 10, 17. [κ6 428, 6. ἰηΐγ. ΦΦ, 10. 
4 (οἵ. 11, 24.); γεῖ 1ἴ νᾶ8 στοραγήάβα 85 τιμωρία 
αἰσχίστη, ἃ Ττηοϑί ἸρΏΟΠηΪΟΙΙ8 Ρυπιβῃιηδηῖ ; ἃ85 Μ6 
ἰδάγη ἴτοπιὶ Φοβθρῇ. Αηΐ. 4, θ.ἁ: Οὐ δέρειν Β66 [ἢ6 ποῖδ 
οἡ Μαεαῖίϊ. 21, 84. ᾿Επὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ, ἱ. 6. σοῃ- 
σογηΐηρ 9651. ὅθε Π6 οΐθ οἡ νοοῖ. 98. (τοί. ὅς 
Κιυιη.) 1} (Π6 ψοτγάϑβ δείραντες ---- ἀπέλυσαν αὐτοὺς 
1 ψοι!!α σομηράσα ἃ ΝΟΓΥ 8.21}}8Γ ράᾶββαρα οἱ Αἰθη. 
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87 Ἑ. ἐπιτιμήσαντες, μὴ πλείονος οἴνου ἐκφορεῖσθαι, 
ἀφηκαν. : 

41, 42. χαίροντες, Γοτη ΘΙ Θτίηρ' ΧἼἢ ον {Π6 ψογάϑ 
οὔ (Ὠγῖϑὲ (ἢ Μαῖι. ὅ, 11 ὃς 12). Α ρτρδῖ Πεϊσιὶ οὗ 
νῖτῖυθ {Π|5 ἴο ρμαίαπεὶν δηα ονθη Ἰου } Υ βιιδν ον] 
ἴῃ 8 ροοά οσδυ86. (Οατοῖ.) ᾿Απὸ προσώπου, ἄς. ΄Ὰ 
Ηδεῦγον ρίθοηα8π). ὅ66 (488. 108. Ὑπὲρ τοῦ ὀνό- 
ματος, ““ ἴὉῸΓ [Π6 σἄυ86 οὗ “2655. [Ιὴ 1τῃ6 ψονάϑβ 
᾿κατηξιώθησαν ἀτιμασθῆναι, (ἰἀϑδαυῦοη, ψΠ ἢ [118 πἰϑααὶ 
436, ποίς 65 {Π6 6] σαηῖ υ86 Οὗ τὸ ἤρυγο Οὐνηιογοη, 
ψ Ποῦ ἃγῖβϑθο8 ἤθη ἵνο 4688, γαρυρπδηΐς ἴο ϑδᾶςοὴ 
οἴδμογ, ἃΓῈ 80 Ἰοἰπθά 48 ηοΐ ἴο ἰγ6 Γϑα] γ᾽ γΓορυρηδηΐ, 
'Ῥαϊ ΟἾΪΥῪ ἴο 866πὶ 80; οἵ ψῃϊοἢ τἢ6 ἰο]] οσσίηρ, Ὄχϑπι- 
Η]65 ᾶἃγὰ οἰϊεὰ Ὀγ δνΥείβίοίη. δγθηΐ. υηυοςῖ. ὅ, Φ, 
25. Νοη ἰδ αἱρσηαπι, ΟἸγθα, ἔδοϊβί : ΠδΠΊ, δὶ Ἔρὸ 
ἀΐσηῃα ἢδς σοπίι πιο! ἃ 8.11 τη δ Χ] πιὸ : δὲ τὰ Ἰπαϊρηι9, 
ηαὰϊ ἔδοογεβ ἰΔπηθη. ὅϑθηῆθο. ἀβ Ῥγον!ά. 4. Πῖρηι νἱϑὶ 
Β. 0118 [)60, ἴῃ φυίϊθυ8 ἜΘΧρογογδίιγ, φυδηζατῃ ἢ 8 η8 
δίαιτα ροββοῖ ραᾳῖϊ. Ασγγίδη ἔρίιοῖ. 1, 20, ὅτι σε ἐτί- 
μῆσε τοιαύτην τιμὴν, καὶ ἄξιον ἡγήσατο προσαγαγεῖν εἰς 
μαρτυρίαν τοσαύτην. 

48. πᾶσαν ἡμέραν οὐογῪ ἄαψ. δυθαυά κατὰ δηὰ 
ἑκάστην. ΤἼ6 Ργθροβί τ οῃ 15 ἴῃ [ἢ 15 αἀδέγὶ δμέλυθ θη δὸ 
δαἀάρα ἴο 4} ποι οἵ [1π|6.0Ὁ. Αηά 5ἴη08 κατ᾽ οἶκον 18 
ΟΡΡοβϑά ἴο ἐν τῷ ἱερώ, 10 Ρ Δ ΙΏΪΥ 5] η1ῆ65 15 γγὶυαΐο 
ἤοιιδος ; κατ᾽ οἶκον Ὀεΐπρ ρυΐ ἴον κατ᾽ οἴκους, ἔγοηι 
λοιι86 ἐο ἠοιιδο : ἴον κατὰ ὮδΓΘ, ρΟΥΒΆρ5, δχογίβ 1(8 
ἀϊδιγιθυῦνο ἔονσα ; που ρἢ 1ἴ 18. οί ρΡδγοθρί}]6 ἴῃ 
Αςίϑβ 20, 20. δημοσία καὶ κατ᾽ οἴκους. 

(ΗΑΡ. ΓΓἽἿΙ. 

1, πληθυνόντων, ἱπογοαδὶηρ. ἘῸΓ [6 Ψψογά ἢδ8 Ργο- 
ῬΘΙΙ͂Υ ἃ ἰγϑηβι να 56η86 ; 88 ἴῃ ΗΘὉ. ό, 14., δΔηα (με 
»Ῥαδδῖυθ 15 οἴϊδη υβ6ἀ ἴῃ τῆς Ναὸν Τοβϑίδιμθηῖ. Βαΐ ἰΐ 
ΟΟσυΓΒ ἢ {{||8 ἐπέγαηδἐέϊυθ ΒΘΏΒ6 ἤδΓα, δηᾶ ἴῃ Εχοά. 
1, 90. ἐπλήθυεν ὁ λαὸς (ψἰσἢ δὲ. [6 8668 ἴο ἢᾶνα 
μαά ἰπ τηϊη4) δηά 1 ὅδιῃ. 14. 20. Βοϑ (6}}58..8 δαὶ 
{Πογα 18 δὴ 6}}}ρ818 οὗὨἨ [Π6 ργοποιῃ ἑαυτοὺς ; ψὨΙΟΝ 
ἸΏΔΥ, ον νογ, θα ἀοιδίς 4. Μδηγ δοῖϊνα νοι ῦβ ἃΓῈ 
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ιι864ἀ 88 πρυΐοΓβ ἴῃ 81} ἰδηριαροθ, ὈΟΓΝ δποϊθηΐ (Η 6- 
Ὀγον, στοοκ, δπὰ 1,84{1η} δηά πιοάργῃ, “πο πἀϊηρ ΟὖἋΓ 
ον. Οτ γογγυσμὸς (ἤθησθ, ρΟΒϑὈ]Υ, ουγ φτγμαν ο) 
866 {πΠ6 Ὠοΐ685 οἡ Μαεαίϊ. Φ0, 11. Φοῇ. 7,12. Βγ (Π6 
Ἡδεδεειυς τα τηθδηΐ (ἢ .16ν»γν8 οὗ Ραϊθβηθ, ῆο βροκε 
16 Ηδφρτον,, οὐ γαίῃ  ν δυγοοῆδὶ θα, ψῃϊοἢ 88 Ρο- 
ῬΌΏΪΑΓΙγ ςἀ]Π|6ἀ Ηοῦτον. Τὸ {ῃ686 Ηοῦτονβ ἃγβ οῃ- 
Ῥοβϑὰ (6 {7εἰἰοηϊδέ5, Ελληνιστα. ΝΟῊ 16 (ἢ6 1η- 
[ογργοίδιςοη οὗ (Π18 νογά {π6 (οιηπηθηξαῖογα ἃγο ὈΚῪ 
ὯἼΟ τηθᾶη8 ἃριίοθά, γαϑιίηιϑ, ᾿γυβίϑ, Ηρ ἢ 8115, 
δοαίίροσγ, ἰρσῃιίοοί, Ηδιηπιοης, 1.6 Οἴογα, δομοοίῖ- 
ἔθη, Βεηροὶ, Βοβαημλ! δῦ, δῃα οὐ θγβ, ἃγα οἵ ορηϊοῃ 
[πὶ ΤΠ ψοιο ([Π6 ογεοίση υοιυς τὐῆο 5ροῖο Ογϑοῆ. 
Οη (6 σοηῃίγαγυ, (ὐδιημθγαγι)8, ΒοΖα, 4] Π|83}}}8 (46 
ΗδΙΙθη. 175 ὃ 938. δηῃὰ ἴῃ ἔπη. Ηδ6]1]6. 96), ὙΥ οἱ ἢ, 
Μοευβ, Ζειρίθγ, δηά οἱ θῦβ, γορατὰ {ἢ 61 848 0 γοδ6- 
ἰγέοδ, τηθῇ ἴῃ οὔ χη δηὰ χοἰ ρίοη Οϑηΐξιίθα, Ὀὰ} δἴτογ- 
ννϑγβ τηαἀ6 ὕοιυς ὮΥ οἰτοιπηοσίϑοη, δηἃ ἢαΐν Βη4}}Κ 
σοηνογίεα ἰοὸ (Οεβιίδηϊγ. γεἰβίβιη, Ηδιιηλδηῃ, 
ῬΆα]ὺ8, Κυΐϊηοοὶ, δηά Ηρίητὶοἢ8, Βοανρσ, τη 81} 
τΠὲ (ΠΘῪ ψοΓ βογθίση υδιυϊδὴ, Ῥγοδοίψεοδ, ψο βροῖθ 
Οτϑοῖς. .““ ΕῸΓ ΠῸ ροοά ζγϑᾶβϑοῃ (880 ἰἢθγ) οδῇ 6 
αϑϑίφηοδ ΨὮΥ ΜΜ6 δῃουϊἰ ποῖ ϑιρροβϑθ ἱῆθῖὶ ἰὼ Ὀρ 
Ριοβοϊγίεβ. Νὰγυ, [(ἢ6 ΝΘΓῪ ἴθηοῦ οὗ {8 ψῃοὶθ ΠΆΓ- 
Ταῖϊοη 86 618 ἴο σΟΙΏΡΕΪ 1.8 (0 Γερᾶγα {πδῃ] 88 δι16}.. 
ον οὔ {π6 πυροῦ οἵ ἴἤρθθ ἢ ψγθγρ Δρρρίπίρα Ὁγ 
(η6 Αροβε68 ἴο βυρογιπίρηα {Π6 “Ἰϑεγι θοῦ οὗ {ΠῸ 
αἰπι8 (ο {π6 ΗΕ] ]οη!8ιἰς νι άον8, ννὰ8 ΝΙοοΐαυς α 2Ρ᾽7γο- 
δοίγέο. (866 νοῦ. 46.)ὴὺ παῖ Ὀγ 186 ότι ᾿Ἑλληνισταὶ 
ΔΓ τηθδηΐ «96 ν8 βρθακίηῃρ Οτοοκ, ἀρρϑαγβ ἢοΐ ΟΠΪΥ 
ἔτοτῃ {ῃ6 ορροϑβἐ6 ἰδγπ 'Ἑβραίοι, θυ ἔγοπῃ [Π6 πϑᾶρδ 
οὔ (6 Οτοοῖ ἰδηρύδρο ; βίηςσα ἑλληνίϑειν, ὈΥ 1Π6 ἔογοθ 
οἵ 118 οΥρΊηΔ] βιρηιβοδίοη, ἀδηοίθ85 ἴο ᾿πλϊζαί6 [ῃ086᾽ 
ψ0 Βροαὰκ Οαγϑοκ, οἰἴδον ἴῃ ἑἐαησμασθ, ΟΥ̓ΟμδἐΟΉΙ8. 
ΟΥ̓ τ1π6 88πη6 ἴουττῃη δῖ περσίδειν ἰὴ ΧΟηΟρὮ. ΑΠη88. 
4. ὅ, 28., μηδίϑειν ἴῃ δυϊἀδ8 δηἀ οἰβονογα, μη ἐλλη- 
γίϑειν, Μ ὨϊοΪ. ΟσσῸΓ ἴη (ἢ6 Ὀθϑῖ τ τΐθιβ ; 88 Ῥϑιβδη. 
Β6Ὸ]. Ρ. 28. οὐχ ἑλλήνισαντα οὐδὲ αὐτὸν διαλεκτῴ δὲ 
βαρβαρικῇ. ΤΆΑμονά. 4, 68. ἑλληνίσθησαν τὴν νῆν γλωώσ- 
σαν τότε πρώτον οἱ δὲ ἄλλοι ᾿Αμφίλοχοι βάρβαροι εἰσίν. 
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50 4180 ϑδίγαρο 166 α. λοέϊις ΒΡ]. Βοδὸς δ᾽ ἦν 
τούτῳ ὄνομα, Φησὶν, ὃν καὶ ᾿Ἑλληνίσαι γλώτταν καὶ 
γνώμην. 71κιοίαπ ῬΕΠ]ορβοιά. 16. ὁ δαίμων δὲ ἀποκρί- 
γεται ἑλληνίϑων, ἢ βαρβαρίϑων, ἢ ὅθεν ἄν αὐτὸς ἥ. 
Ριμίο Ν. Μοϑῖβ Τ. 2. Ρ. 189, 24. οἱ πρὸς τῇ πατρίῳ 
καὶ τὴν ἑλληνικὴν ἐπεπαιδεύοντο παιδείαν. Ζ)ιοσοη. 1,. 
Απδοδᾶγβ. 1. 102. νομίδων τὰ νόμιμα παραλυύειν τῆς 
πατρίδος, πολὺς ὧν ἐν τῷ ἑλληνίξειν. 850 «50 ἀττικίϑειν, 
σικελίδειν, περσίθειν, ο. 866 (Π6 σορίοιιϑ (ΟἸ]δοἴδηρα 
οἵ ΝειΞϑίοίη, ἤοαὶ οι τἢ6 δῇῆονο (Ἰδδ516 84] δχϑη)- 
Ρ68 δῖα ἀογινθά : δῃὰ ψῇο ε͵80 οἰΐθβ τῆδπυ Εδθ]- 
Π1 8] νυ 6γ5 οἡ (6 διδ)οοί οὗ 6.) βρθδκίηρ Οὗ 
βίυθαγιηρσ ατοοῖκ, ἔγοση ψ Ὠ]σἢ 1 ἀρρθαῖβ ταὶ Οτοακ 

᾿ ϊογαίαγο 85 ποΐ ογθι ἄθη ὈῪ ἰῃ ιν στγοδίοδι ΒΑΡ 8. 
Τῆι ἴῃ Βα Κϑιηα, 88, 1. 1{ 15 3414 οὗ Θ'απιαϊϊοί, 
(ηδι πα δὰ Ππδὰ 4 {πουβδηα βοῃοῖΐδγβ, οὐ νῃοιῃ ἢνα 
πυπάτοα πὰ βιυά!οά {Π6 ἰᾶτνν, δηά ἔνα πυηάτγοά 
Οτεοκ [Πογαΐαγα. 

50 αἷβϑο δοῆοὶ. ἂρ. Μαδίμιαε δά ἢ. 1. ᾿Ἑλληνιστών' 
τῶν Ἑλληνιστὶ φθεγγομένων καίτοι ᾿Ε βραίων ὄντων τώ 
γένει. Αηά οὗ {Π1|8 ορίηίοη ψ88 (γγβοβίοιηΩ. ὍΤὴδ 
ΤΟΔΒΟΏΒ τπγροα ὈΥ ἢ 086 ψῆο δηἀθδνουγοα ἴο βῆον (Πδϊ 
(ἢε86 Ἑλληνισταὰὶ ψοτα ανγεοῖ γοβοίμέος ἅττα 1}- 
[ουηάἀ δά δηἀ ᾿ἱπαρρ] 1 4016. “1 (84Υ {π6γ} (Π6 26 νν8 ᾿ 
βροακίηρσ Εγθοῖς ψογα σα θα ἩδΙ]θη 518, ΨΥ [48 
Ῥαμὰὶ οἵ ἼΤαγϑιιβ, ἃ Οτθοῖδιὶ οἷν, ΠΘΝΟΣ πιοηιὶοηρά 
ὨΠ56 1 485 4 ΠΠοἰἰοηϊδέ, Ὀυς 4 Πεοδγοιυ οἵ ἃ 76ν}" 
Τὸ {π15 10 πᾶν 6 στϑρὶϊθα, ὑβθοδϑιιϑθ 'π {Π|6 ρβαββαρθ 
ὕνῇαγο ἢδ 6818 ΠΙ 56} ἃ Ηδῦιον (ΡΠ]]. 8, ὅ. 92 (ογ. 
11, 22.) οὐ ἃ εν (Αοεἰϑ 41, 890. Φῷ, 8.) 1Ἅ ψουϊά ἢδὰνα 
Ὀδθη δϑϑυγάᾷ ἴο ἤδνθ οδ]] 6 Ὠἰπ|561} ἃ Ηθ]] θη ἰβί. 

ἼΤΠοβα (ὐπιπιδηΐϊδίογα οὔϑοινθ, τηογθονοι, {παΐ 
186 ἢἡδη16 ΗΕ] 6η1518 δὰ Ὀδ6η ρίνοη, ηοἱ ἴο 6.8 δον", 
Ρμυΐ ἰο Ψονν5 οἵ ἔογεϊσῃ ογιρίη βρθακίηρν Οσϑοϊς, σῃθ 
ἄοεβ ποΐ 966 ον 1{ σου !ὰ δρρϑθη (Παὶ [6 Ηορτονβ 
Βῆοι} } 4 πορὶ]ροὶ ἐῃ6 Ηδ]]6ηϊ818, ἀπά ονουίοοῖκ {Ποὶγ 
ψίάονβ. Βυί, 88 6 ἢᾶνθ ορϑογνθὰ οἡ 2οῇ. 7, 86., 
(η6 26,18 οἵ Ῥαϊδθϑίίῃθ, δηἃ θϑρβοῖδ!ν {Π6 “ε6γυβ8- 
ἰδιηϊ68, υϑεα ἰο δοσοιηξ {Π6ηΊΒο ᾽ ν6 8 80 γοῦ ἰο {86 
7ενν8 γϑϑιηρ ουί οἵ Ραϊαβίίηθ, οἡ ἴῃ στουηά οὗ {Ποὶν 
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ΒΓ δηά γοϑιἄθησα ἴῃ {π 6 Ηοὶν 1,.Δη4, δηἀ Ἔϑρθοῖδν 
16 ΠΟΙΥ οἰΐγ, δῃὰ Ὀϑοδιβα {[Π6 ἰογείρηῃ Δεν οουϊά 
ποῖ 80 δοσυγαίο Υ οὔβογνα [ὴ6 6 }}13}} γῖ68 8458 {Π056 
Ἰνίηρ ἴῃ Ψψαγυβαὶαπὶ ογ Ῥα βίη ; ἀη)ὰ ἤηλ!} } ν Ὀδοδυ56 
{6 γ 864 (Π6 Ποὶγ ἰδηρθαρα. ὅ66 {Π6 σία οὐ Αςοῖβ 
ῷ, 4. Π]. ἡ.) 

Ηδηοθ αἷ5ϑο {86 (ΕἸ τβίίδη - σοηνοῦί8, 06 νν8 τοῆο 
ϑροῖο Ηδοῦγοιυ, (ΞΘ ςἢ 88 8τθ ἤθγθ πηϑηιοηθά,) Ποία 
{Πδιηβοῖνοϑ ἔᾺΣ ΒΌΡΘΙΟΓ το ἰπο86 ἰοσιηθα οὗ (Π6 ψοὸν5 
εὐἦο δροῖο Ονοοκ. ΏΔΠν, {Π6 ἀρονα (ὐοπιπηθηΐαίογβ 
ΔΡΡρδδὶ ο Αοΐβ 11, 19 ἃ 920. ἔοι ψ οῖ 6 ν (ὨᾺ 
1 ἀρρϑᾶῦβ (δι Ὀγ 1ῃ6 ᾿Ελληνισταὶ ἅγα πλοϑηΐ Ο εϑοία 
ρνοβοίψέοα. Βυῖ ἴο 1Π|8 10 τηδῪ Ὀ6 τϑρ] θα, [πὲ (Π6 
ἴγι 6 τοδάϊηρ {ῃο γα 18 ᾿Ελληνας (85 6 ἤᾶνο βῆονῃ [ἢ 
1ῃ6 ποίθ οἡ {{|π| ρ45884ρ6). (ΥΥ εἰ8. ὅς Καυϊη.) 

ἼΤΠ6 ᾿α81 ἀδίαι! θα Πγροίῃθϑβ 566 Π|8 ἴὸ Ὀ6, προῆ 
{πΠ6 ψῃοΐο, ἐπα 65: ἐοιιηαδά ; {που σῇ Ὀοιἢ τἢ6 ἢ 8 
πὰ βϑοοηά αν Ὀθθη τηδἰηϊδ θὰ νυ ἢ σοΟηβι ἀθγα 6 
Ἰϑαγπίηρ δηά δοιιΐθηθθθ. [1 δάηϊ, ᾿οννανον, ντἢ 
Μαικίδιά, {πᾶὲ {ΠΥ ΘΓ οὔειυ8 (866 Αςίβ 11, 19 ἃς 
20.) ; ἰῃουρῇ ΠΟ πλογα 18 σογξαϊηΐψ Καονῃ οὗ {Π6π|, 
ὉΓ {Π|6 Γρϑοη οὗ {π6ὶγ ὨδπΊ6, ΔΩΥ το {ἢ 8η ΟΥἹἨ 1Π6 
ϑυπαρόριε οὐ ἐδ 1ιἰδονἐϊηο5 (λιβερτίνων, ἴῃ “Ὠϊοἢ 41] 
[ἢ 6 σΟρΙ65 ἃργΓΘ6), νϑῦ, 9., 88 158. οἰδαὰγ (ἢ6 οὔβογνθϑ) 
ἔγοιῃ ἰ(ἢ6 αἰβδγθηΐϊ ορίηϊοηβ δηἃ σοη]δοίαγοβ οὗ (οπ]- 
ϊηδηίαίοῦϑ : 8ῃ 1η04}10}6 πηᾶγῖς (Πδ΄ {Π|6 ρᾶββᾶρθ 8 ποΐ 
πηἀεγβίοοά. 
Τῇ 3 γδὲ πιϑῃιοπθά Πγροί 6818 15. ΔΌΪΥ βυρροτγίεά 

Ὀγ ϑοδμοορίίσοη, ψῆο, τοι ρἢ ἢ [45 (1 {πΠ1ηΚ) ἔδι6α 
1ῃ 158. ΡῬΓΙΏΓΠΙΡαΪ ΡΌΓΡΟΒΘ, 88 Ὀτουρῇς ἔογναγα 5οῃ)6 
ἰηβϑίτιοἶνα ΓΘΙΉΑΓΚΒ οἡ (Π6 Η 6] ]6πΙϑ0ἰς βίγ]α οὔ {ῃ8 
ΟΙὰ δηά Νεὺν Τοβίδιηθηΐ, ν ἢ] σἢ 1 σοηδιάδυ 1 Ἰησυτη-" 
Ὀδηΐ ΟἹ π|6 ἴο ἰὰγ Ὀδίογα ΓΥ γι ηροῦ γεδάογϑ, 6βρ6- 
ΟἸΔΠῪ 851 ανθ Γθᾶβοη ἴο Ὀ6] 16 ν6 ἔδει {6 ἃγο {1{|6 
Καονη, το δανίηρ' θ6θη ἰηἰγοάδυσρά, 848 ἰ{ ψΘΓΘ, 
Ῥγαίον" ργοροδίέμηι, Δηα ἴῃ {Π6 τη] 616 οὔ 8 σοπλιηθη- 
[ΔΤῪ. 

δὶ αυὶϑ δΧ τὴδ φυφταῖ, 8η ογθάδι, Νονιη) Τοβίδιηδηΐυση 8111. Ηεϊ- 
Ἰεηϊδίίςο δογϊρίιηι 6886, ἢυΐς γεβροημίθο, 6 πος ογεάσσα, εἴ μὲσ 
ἰοΐυτα μος ΟρῃῇβΒ ἀοπηοηδί δι 116 ; δεὰ 116 ἴδιθῃ, υἱἵ ἢξδο ξοὈτϊὰ εἴ 
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οὑπὶ δυμητηὰ ἐγβα Ὠεῦπ) τουθγεηι βἰδίυδπγ. ΝΙπ γα Ογεςοῖταϑ 
Ν. Τ. ποη ἐβῖ ἴδ) ρμυγα, ἴδηι ᾿ἰπηαΐα, ἴδτη σοηςίηη8, 40.818 ἐ Ὠειηοθ- 
ἴπεπα, ἰϑοογαῖο, διιὶ 4118 ὑυϑοογυτ (αι ροτγιιηγ βογὶ ρίογὶδι18 οοουγτεῖξ, 
5εἀ οαγηΐα ΠευΓαϊβιβ βοαῖθηϊ, ἰὰ αυοα 84η6 ΘΟΠΓΓΆ ἸΕρΡΟΓΘΠ δογπ)οηΐϑ 
Αἰιϊοὶ 6581. Μεγυτη, 4ιοά ργοῦδ ὑοϊαπάσην), οὐρα ἢυ}ι8 γε ἤθη 
τεασπήδι πῃ ϑρί ἢ ϑδηοίι πη), αἰν! 5 ἤαθοθ ΕΠ Θγα8 ἱπϑρὶ γαηΐοπι. 
15 οηΐτῃ διιοῖογ δ οτπηπίυπι ᾿ἰηριυιδιαιϊῃ, εἴ, 31 νου βθθῖ, δυῖ δα ρίθη 188 
᾿μθὴυ8 οοπιπιοίυπι ἔιι5εεῖ, θϑδηε δι] πὶ Ποιοϑίθηθ8 οἱ ᾿βοογαδαῖοθϑ 
ΤῊ] 6 πο5 ϑυ ρον ἀηϊεπι Αροβίο 8 ̓ηβρΊγαγα μοϊυ δδεῖ, ἴα αυΐάδηι, εἷ 
Αἰεοὶ 1} οταϊογεβ ὑγ δ] ηλϊῖδῖα εἴ ριυγ αἴ ϑογηοηΐβ ἰη Ν. Τ' 
υἱάοσὶ μοββθιῖ Ὀαγῦδι),. οταπὶ Θριγιυ8. 5, ἀνλ8 ῥτγεθοὶρυὰὸ ολυι5α8 
μδθιῖῖ, ᾳαοά πᾶης ᾿ἰπζιασὰ Η 6 6 ηἸϑ1᾿σαῦ Γαι! ποεῖ. 

1. Ῥγμὴδ οβῖ, αυΐὰ ὨδΟθ856 ἜᾺϊ 60 ΒΈΓΙ ΠΟ ἢ 8. ΚΘ ΏΘΙ 6 πἰ|, αυοὰ 
δυΠιίοτοϑ ᾿η 6] ρετεηί. Ἐναπρε]ιπι ρταϊσδηάήιπ ἐγαῖ υγήπηο “2ι- 
ἀεεῖ8, ροβίεα σεἊηι νι. Ὀϊτείᾳυς οΔ] ]οθδηῖ ᾿ἰπριιαπη σγδοδῃ), δοὰ 
ἴθ οιἷπὶ ᾿ηϑὶρηὶ αἰεγοηιϊ! ἃ, Ῥυίογοβ δϑπὶ 1118 Ηεὔν 5:18 
σΟηί(δτπνοδηϊ, βοὰ ἴδθη ρὮγα568 ΡΟΣ} [88 παυθῦδηϊ οχ Υ Τὶ 
νεῖ 48. Ῥγδίεγοδ νθ]Ὸ νϑγὰπὶ ΓΕ ἡ ] Οη 6 πη τ Δ) ΟΥῖθιι5 [γάτα ᾿λι16 
.0.54}16 σοηϑεγνανεγαηῖ. οβίοσίονεϑβ ἀγεοϊτἊἴθηγ αὐΐάδηχ μυγΓίΟΓΟ ΠῚ 
δαθεῦδηϊ, βοὴ ταυγθη εἰΐδπη δ᾽ χυδηίι πη ἀφο! δηίθγη, Ὠ1}1]} δοθῆ 
γ ΓΒ ΓΕ ΡΟ 8 ροϑϑιευαηῖ. Ηϊης εἰ ϑβϑαρίθηιϊβ, πυροῦ πανῖϊα 
Ρυτγίϊαι9. μγγοριίνα, 9 ἀε518 ρου σοπάεβοδπαϊί, αυΐα Μιυάεοὶ 
εδηΐδπη) τε]ϊσἰοηεπὶ γοι θυ δηΐ, πλυιῖα (8 ἰδπηθ πλυϊδπα 18, ρ6}}{}}68 
γ6ΓῸ πον ρίδηθ οὐ τ δα ΐδοογα ἀεθεθδηῖ, Αἀ Ψυύεδοϑ νογῸ »͵Ὲ 
Ἰοχυΐ εἰ δογίθεγο οοροθαηῖαν Αμοβίοϊ!, υἱ 80 ͵}"88. ἰη(εἸ Πρ ογθηίαγ, 
φυετῃηπαἀπγρίιιηλ 'μ56 ϑογνϑῖοῦ ἰῇ οοηοϊοηΐθι8 81:58 ἴησυα Ηοὕτγαϊοδ 
ΠΟ μυΓα, 86 οογγιμία οἱ ἀοργαναία, Ἰοουίι8 οδῖ, ἤθη, χυοχὶ ἴρβ6 
Ἠεῦτεραιῃ ᾿ἰηρυδηλ ρυϊὸ ἰοαυΐ ποη ρμοϊμπονῖ, δεῖ αυΐα δυάἰτογίθυβ 
εοηάεξοοπάογα νοΐ, οἵ ΔῸ ἰἰδάετα ἱπίοΠρμογεῖαγ, Βθι θχοηλρίὶο 
1] ϑιταδίπηιια. Νόοη ἰΐα ρῥγβειη Εγαηοο [γί δή Υ᾽δάγιιτη ἔδίο κι 
διποῖῃ οδὲ Παονογοηάιβ ᾽ν, (γι ϑιίδηι8 Μ. ]]}Θγ5, ΝΈΓΌΙ αἰνίηὶ ἰυὶ- 
ἄἀδι Μ|ιηϊβῖοσ, αιὶΐ ἰὼ σταί τῇ Ψυαεδογι Νοναηι ᾿ΓΓοδίδπηοηίι πη εχ 
τογϑίοηθ ἰλιενὶ Πτς6γ8 ΨΦυύ αο- θγτηδηῖοῖθ ἱγργ ουγανογαῖ, 
Ουδ Γεβ υἱ δὰ ρ]ογίδιῃ οἱ ϑιιβοθμί δγαῖ, εὶς ορβα 1}1}8. 1 γί πιὰ ϊεὶΐ 
ἐχ Ψυαεοῖθ, Γο8 Ὠρϑῖγαβ ρΓΟρὶτι8 ἸηϊΓοδρμίοϊαπίθβ, νγίαἴ νοὶ αἰνίηὶ 
διὰ νεγϑὺ) χεϊρίοπθιη οοηνοῖοὶ ϑυηῖ. εγυτ 400 τοΐηυβ ρῥίαγεβ ἰὰ 
1η6Πσαηΐ, δάξδοψια σοηνογίδηϊυν, κἀοϑῖ δάπυς δ᾽ᾳυοα οὈὐϑίδου] τ), 
ᾳυοα Ἰρεογιαχ Ψυιεδογαπι ΠΟἸ]οαιι 8 ἀθῦθο. Ν͵πλίγιιπλ Ὠοῖιτπη εϑῖ, 
ἦρδαϑ εαυϊάδπι ἱπίον ἢο8 Οδγπίδηοβ Παυϊίανε, εἰ ᾿ἰηρυὰ πορίγὰ υ[ἱ, 
βεά δἀπιοάυπι ἀεργαναῖδ, του ]188 οὐυβοϊεῖδ πορίϑαυ! δ ὑγόγϑυβ ἱποορ- 
Π48 νυς68, 'τ0 εἰ ΗεὈγαίοα 5818 πλυ 8 ἀπ δοεηῖεβ. Οὐοιἰ5ὶ ἐγρὸ 
ὰηο ᾿Ότιιτα πλδ) οὶ υ{ἸΠ1|αῖ6 σαυάοσε νεἰ πη, πε θ586 ἐβί, υἵ ροΪ!- 
ἴδηι 1|]Δ τ νΘΡΏ ΘΟ] δοσιμοη δ ἰηἀυ]εη), αιὰ Ὠίνι5 [16 }118 Ὁδ6118 οϑῖ, 
Ρδυ ΐδραῦ δοροπδῆλιθ, οἵ ἰῇ ᾿υιβπιοά! 5801: }} {ΓΔΗΒἐΟστησιηι, 
ᾳυλίεῃν ᾿}}} Ιαρεγα εἴ ἰηε Πα γα δοϊθηῖ. Ὁυδηηνὶβ ἱρΊ(ῸΣ Ὧ08 56Γ- 
πιοη 8 αογιηδηϊοὶ ρυγι ἴοι ἜΧὈΓΪΏΘΓΘ να] θδηγι8, ἰδηδη ἴῃ δταιίδπα 
γυασϊοτ8 Φυάδεδογυια ΡΟΡῈΪ δειμοηθηλ (ΕΓ ΔΉ] Ο- ΒΑΡΌΔΓΏ τ ρτε- 
ἤδττο Ὠξοαβδθ ΠΑ ΘΏΊ15. 

1. ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τι κι ἀἁ. Τα 
ΖΘΏΘΓΔΙ ἰογ διακονεῖν Δηα διακονία ἀ΄6 Οἴ 6, 1η 186 
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Νον Τοδβίδιηθηΐ, ΔΡρ]164 ἰο (6 (ςοἸ]ΘοίΊοη, πιδηδρθ- 
τηθηΐξ, δηά ἀϊβιγι θυζίοη οὗ {Π6 8π|5 σοἸ]Θοίρα ἔογ [ἢ 6 
το ΠΕ οὗ [Π6 Ροογ; 88 1ὴ Ηοῦ. 6, 10. ἤοῃι. 16, 925. 
Παραθεωρεῖν 5ἰρῃ 68 ἴο οὐόγίοοι, ποσίθοί. Νον [Π6 
ἸΏΟΓΟ Οἰαφϑιοαΐ ἰαττὴ 15 παρορᾶν ; ἰῃοιιμῇ, δπιοηρ ἴΠ6 
ΘΧΔΙΏΡ]68 ρτοάυςοα Ὀγ Ὑ εἰβίδιη ἔγοι (86 δυ ποῦ, 
ἴῆθγθ 18 οὔθ ἔγοιη Χϑηορῇ. Με. υ]{. παραθεωρεῖν 8 
υιϑ6α ; καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους παραθεωρῶν ἑμαυτὸν. 80 
αἰ8ο Ὠιοάήοτ. ϑδ1:ς5. 84. ἔχ. ρ. 687. ὅτι ὁ Μάριος ---- ὑπὸ 
τῶν στρατηγῶν παρεθεωρεῖτο, ταπεινότατος ὧν τῶν πρεσ- 
βευτῶν τῇ δόξῃ ---- ἐν ταῖς εἷς δόξαν προαγωγαῖς παρεθεω- 
ρεῖτο. ὅ68 4|80 γοκῆδοθγ. 

Κυ!ποοὶ 15 οὗ ορίπίοη (ἢδέ (Π18 σοτηρ]αἰηΐ τορατά θα 
{πὸ συγαίοῦβ οὐ ρσυδταϊδη8 οὗ {Π6 ροοῦ (6 ν}5 ὈοΙη, 
δηά ἴῃ πυπθοῦ δχοδοαϊηρ [6 Ηρ] ]6η1818}, νῆο 6 ΓΘ 
αἰγοδάυ οἰδοϊθα ὃγ {{π| βυξγαρσα οὔ (ἢ6 σοηρτομϑί!οῃ, 
ΔηἋ Δρροϊηίθδα το {ἢε]γ ΟΗΪοα Ὀγ [6 Αροϑβί]68. “Τῆδ 
σοιηοη Ὠγυροί 6815 (σοπείηιθ5 Κυϊηοεὶ) 8, (ἢδί {Π|6 
ΑΡροϑβε[68 ἀἰὰ Ποῖ 86 ΔΗΥ οσογἑαὶπ πιθη ἴον (6 α8{Ὁ1- 
Ὀυϊίζοη οἵ σἢδυὶ 8016 σοπίγιθυςοπ8, θιιὲ βοπηρῖϊ 68 
ὁΠ6, 8οΠΊΘ (1 Π|65 ΔΠοίἢοΓ οὗ {ἴπ6Ὸ ΠεύγοιυΒ. ΤῊ ορὶ- 
πίοη οἵ Μοβῆρίη, ἤοόονονοῖ, (0 Πἰ5 Οομῃημπδηΐξς. ἐδ 
τοῦυ5 ΟἸ γί. δηίθ (ὐοηϑῖ. Ρ. 180 ἃ 118.) 18, {{Ππδὲ 
(6 τ ΨΟΤΘ ΔΙγοδαΥ σθυίδ ἢ ρΟΓΒΟηΒ σρροϊηέφα ὈΥ 1ἢ}6 
ἈΡροβί68 ἴο ἴ8Κ8 οᾶγθ οὗ {Π|6 ροοῦ, δηά γοϊΐενθ {πον 
ὨΘΟΘΒΒ Υ οἂὐ οὗ {πΠ6 σοτηπιοη ἤιπη 45 οἵ [ἢ 6 δοοσίοίν ; 
θυΐ {πᾶὶ {ΠῸΥ τόρ αἰ Ηδοῦνγοιυδ, θὰ πον ἴο ὃ8 
εἰοοίοα ὉΥ ἰῇ σοηρτγορδί!οη ; δηᾶ (ἢδέ ἴο [ἢδΠ| ὉΓΟ 
δαἀάἀοδα βανθη πιῇ οἵ ἴἢ6 οἰἰθηϊδίδ. (ουραγα νοσ. ὅ. 

1. ἐν τῇ διακονίᾳ. ““Οἡ {ἢ686 Ὠαιλοοηβ οἵ [ἢ6 ρῥγίτῃ!- 
{ἰνα Ομαυτγοῖ, {861 οτἱρίη δπά οἷῆοσ, (ῃθγα ἢ88 θδθῆ 
ῃο {ππ||6 ἀϊβρυία διηοηρ (Π6 ΤΉ ΘΟΙορ Δη8 οὗὨ Οἵ ρθ, 
Θϑρθοῖ !γ (λρ., νη }Π1|ηρὰ, δηὰ Επροηΐοτγά, (ἢ 6 ἴοτγ- 
16 Γ ἀς ὅγηῃ. γοῖ. ρ. 920 5ε44., (Π6 Ἰαιέον ἴῃ ἢ15 1)18- 
βοσίδι!οη 46 ἀθοθῖη οὐΐοβϑὶβ δυηδρορθο ἢ. 190 566η4. 
γι Γίηρα πιδηΐαίη8 (δὲ {ἢ}158 διακονία τῶν τραπεδών 
νν88 τίν αογαἀϊπανῳ, δα σοηῆηρά ἴο {π6 Οδυγο δέ 
Φεγυβαίθη, πη Ψ Ὠ]οἢ δίοηθ {πὲ σομηηυπίοη οὗ ροοάβ 
οχίβϑιθα ; δηά (δὲ {Πδγοΐογο [6 ᾿θδοοηβ τηϑητὶοηθα 
ὃγ δὲ. Ῥᾷὰ] ἰὴ 118 Ερ. το ΤΊ. δηὰ Ῥἢ]ο ἃγα ἰο Ὀ8 
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αἰδεϊηρ ηῃ6 4 του (ἢο86 οὗ ψῇοπὶ 6 ἤοῦα γοϑά, 
ἈΠοηξετα, Βονόνθογ, δοσουηῖβ ἰὶ ἃ ρεγροέμαί οἷξος 
ΘνΘΥΥ οσα ἴο θ6 ταοοϊνοα ἴῃ (ἢ6 (πυγςἢ ; δπὰ ἢ6 
σοιηρᾶγαϑ ἢ 6856 1 δδοοπβ ΨΠ {πΠ6 Ηοῦτγονν οοἰξοοίογς 
Οὗ αἰπιδ, ποῦ ἰπ6ὸ ΘΠ. Τὸ πιὸ (1 σοῃΐθ885) {86 
ΟΡΙπορ οἵ Ψιητίηρα ἀρροᾶγβ ἴῆ6 ὑεβί ἰοιπασδὰ ; 
τΠουρΡἢ 1 18 Ποῖ ΠΥ ργθϑθηΐ ρΌΓΡΟΒΘΘ ἴο ψοΙρὴ (ἢ 6 
ἃτρυϊτηθηί5 οἵ οἴἴῃογ. (01) 

ὦ, προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τ. π.τμ. ΒΥ {Π6 
πλῆθος τών μαθητῶν Γἰρὶτοοι νου] υη ἀογβίδη {ἢ 0586 
ἢυηαγοα δηά ἵψ θην (ἢ ΓΙβ[ 88 τη τ] οπ δα ἴῃ 1, 1ὅ. ; 
Δη4 ἢ6 {π]η}8 (Πδὺ {Π6 βανθὴ τῇϑῃ ν γα οἱ βοίθα ἔγομι: 
ἐλοδο οπέψ ; ᾿ῃουρσῇ [Π6 πυροῦ οὗ (γι ϑ(δη8 δὲ (Πα 
ἄϊη6 διηοιιηίοα ἴο βανογαὶ ἐπουβϑαπάβ. Βαϊ ἢ18 ἀΥρὶ- 
Ιηθηἴβ ἢανα Ὀόθη 80]ν δηβινθγθα Ὁ Ηδηγηοπα δηὰ 
ὙΥΏΌΥ, (Πα ἰαιῖοῦ οἵ ψῇοηι! ἢ88 ἃ τηοϑί 1ηβ Γιοίνο 
δαῃποϊδίοη, ἴο ΨὨΪΟΪ 1 τηυβί τοῖδ ΠΥ τοδάθγβ. 80 
Αἰ8ὸ ἴπΠ6 ψοτὰ ψ 8 ιἱπαἀογβίοοα ὈγῚ Ἑτοῖίυ8, δηὰὲ 
ΡτοΟΌΔΟΪΥ Ὀγ τῃ6 ἀποϊθηΐς δίῃ δ ; ἴον (βοιπηθη]8 
ΡΙΔΙΗΪΥ 80 [Κ68 11. Οχτοίϊιιβ οὔϑεγνεβ (ἢδί, δἵ {Πδΐ 
([π|6, (Π6 ρονοτγηπηοηΐ οὗ ἴῃ6. ΟΠ το ψ͵ὰ8 Βιιοἢ 88 
ΡΙαίο {6}15 ὰ8 οχἰβίεα δἱ ΑἸΠΘἢΒ ; ὩὨδηιοῖὶυ, Δη ἀριστο- 
κρατία μετ᾽ εὐδοκίας πλήθους. Μομεοίπι (ἀ6 (ἢ γιβί. 
δηΐα (οηβί. 119.) δΔηὰ. Κυϊηποοὶ ἃγὸ οὗ οριπίοῃ ἴδδὲ 
Ἃ1ἢ6 ν ῃοΪ6 πλῆθος οὔ {π6 Φαγυδβαίοιηα ΟΝ β[18}8 τν 88. 
ἀϊν!ἀ6α ἰῃΐο βανθῆ ρμαγέϊθ8, οὐ ξαπιὶίϊθα, ἴον σ  ο] 
{Π6γ6 ΨΘΓΘ 88 ἸΏΔΠΥ ΡΪ4665 οὗ ρυ}]}}ς νγνοσβῇ!ρ ; δηὰ 
{πὶ ἢδῆσο «80 ϑευθῆ ρθυβοηβ ψογ οἰθοίβα ἴογ {πὸ 
ΡύΓροΒα οὗ τακίηρ οᾶγὰ οὐ [Π6 ῬΟΟΓ 8Πηα οὗ βίγδηρθγβ, 
80 (αὶ δϑοῇ ζαπεψ 5ῃου ἃ οἰ86 οἢ6, δηἀ ονϑὺ δδοΐ: 
αὗ τΠ6 ἔλπλ} 168 οὔθ οὗ ἴῃο86 βανϑη βἰγουϊά 6 ρ]αςθδά. 
51. [|Κ6 ἀοο8 ποῖ, ᾿Ἰηἀ 664, ρῖνο ἃ ραγέϊομία)" ἀσοομπξ 

πὶ 1 δθοϊίονα ᾿ς ᾿88 παν σ γεῖ Ὀδεη οὈβογνοα, {μδἱ [ἢ )}8 18 ἃ νΕΓΥῪ οἷοδὸ 
Σαιδιαιίοη οἵ δῷ εἰορζβηΐῖ Ἔχ ργεββϑίοῃ υυῃῖ ἢ} σου ἰὴ Τῆυσγά, ᾧ, 68. 
ἐγίγνετο τε λόγῳ μεν, δημοκρατίᾳ, ἔγρῳ δὲ, ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς 
ἀρχή. Μϑηγ οἰδιεσ 1γηἰ τι 0η8, 4150, Οὔ 15 ραββᾶρε ἴ ἢᾶνε ηοϊεἀ ἀονῃ, 
φῇ ]οἢ, Πονονοῦ, [ 804 }} ΤΟ ΌΘ9Υ, οὐ ἴῃς ργεϑεηῖ οοοδβδίοῃ, ἴο ἀεδιδὶϊ, 
τοϑεγνίηρ; ἴπαπ) ἴον {πεῖν ὑγροῦ μδοθ ἴῃ τὴν δὐϊεῖοη οὔ ΤΙμιογάϊάεθ, 
νρὮοτο ΤΏ 6Ὺ νν}}} αῇυτὰ δὴ διμμὶε ἢ ἴον ΠΠ] ϑἰγαιίοπ δῃά επημεηαδίϊοῃ. 
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οὗ τι 5 οῖοσθ, θὰ: ον ἰουςθ8 οα {μ8 ομ!6Γ Παδάβ οἔ 
ΘαγΥ ΕΝ οἰ οϑἰδβέϊοδὶ ἰἰβίογυ, ἰβανίπρ ἢὶ8 τεδάθβ ἃ 
τηοδί ἀπι|ρῖ6 θὰ ἔογ δη]ϊαγροιηθηῖ, τοβεθοιίίοη, δηά 
σοπ]θοίαγα οὐ ΜΠδί 18 ὈῪ δΐπι 80 ϑιισοίηου]Υ πδιγαίθα. 

ὦ, οὐκ ἀρεστόν ἐστιν. ὨΪ8 18 ΓαΠάΘγοιὶ 1 8ΟΠΊΘ. 
Ψειβίοηβ ποπ ρίαςσεί ; ΜἘὮὨΪΟἢ 86 η86 ἰ5 δΔαορίεα Ὀγ Βρ. 
Ῥβαγοθ δῃά οἵϊιοσβ.0. Βυΐ Ὀγ {18 οἰοβϑα δάδπθγθησβ ἴο 
(6 ρεϊηγλ να βσηιοδίοη {116 γθᾺ] 8686 15 5Β8ογιῆςθα.. 
“. Ριεοαδίηρ" 18 δῖα ἢοΐ 81] Ἀρροβίίθ ἰάθαὌ. ὍΠ6 
γυϊρ., ξο!]ονοά Ὀγ ΒοΖα, (ἰδβαυροη, Οατοί!ι85, δηὰ 
οἴ 6Γ8, ΙΏΟΓΘ δοσυγαίθ Υ γαργθϑθηΐ [Π6 56η56 ὈΥ “Ποῦ 
δασαιτη αϑι," δέ απά νἱσἠξ, ἀδοοηί. Ἐοτ Ὀγ {ἢ|8 (Π6 
ΑἸεχαηάγίδη 6 νν5 δχργαββθὰ {Π6 Ηθῦγον ψογάβ 2Ὶ9 
δηἀ Ἵν. ὅδ66 δοῇ]!. [,6χ.ὶ οἡ Νοῖ. Τεϑῖ, Βγ λόγος 
18 ὮρΓΘ πηρϑηΐ ἐπσένριοξίοη ; ἃ8 ἴῃ Ψοἢ. 17, 920. ; 51η66 
{πδ0 ἰοτπιθα {Π6 ρῥΓηοΙρΑ] ρᾶιῖ οὔ Π6 Δροβίοϊ!ς οἷἷοε. 
Τίμημα αὶ ττδηϑἰδίθϑ, ““ 1ἢ6 τοογὰ οἵ Οοά ;:" ἴῃ ψ σῇ 
νΟΙϑίοη τοοῦὶ 15. ΡΙΟΌΔΟΪΥ ἃ ΤΥ̓ΡΟΡΓΑΡ σα] ΘΥΓΟΓ [ῸΣ 
εὐογά. Τίνα ἐχριθϑβίοη οὐκ ἀρεστὸν ἐστιν 1 ψου]ϊὰ γοη- 

᾿ἀδγ, “41 18 ποῖ δοοηιέψ, ἀδοθηΐ." (ΟἸἨἸγγβοβίοιι ραγὰ- 
Ῥἤγᾶ5868 10 ὈὉῪ ἄτοπον. 

2, καταλείψαντας, πορίοοἰϊησ. ΑἋ τῃηοίαρῆογ (ας 
Ηεἰηγίςἢβϑ Οὔβθινθ8) ἴάκϑη ἔγοπι 8011 γ8 αδβογίϊηρ 
{ΠΕ 1 ροϑί. Διακονεῖν τραπέϑαις. ΑἸ! (ἢ 6 φάγον (οτ- 
τηθηΐδίο β 0116 1) 55 ηρ ἴο {Π6856 ν οὐ [ῃ6 58η546 
δογυθ ἑαδίοσ. Ἰ)οαάτιάρα γϑηάογϑ, ““ αἰἰθῃη, 5866 ἴο 
{π6 ῥτονιαϊηρ ἴον {ἰἸὸ 068 οὔ [86 μοογ." Βυϊ δ} 
1π6 Ἰαΐθγ (ὑοτηπηοηϊδίοῦγβ ἰηϊογργαῖ (ἢ6 Ψψογάβ {ἢπ8 : 
““ Βῃροσιηθηα (ἢ6 ςσοἸ]δοἰοη δηα ἀϊϑιεθαϊοη οὗ {{π|6 
Αἰπ]8 ἴο 6 Θδχρεπαβθὰ οἡ τ ροοι." Τηΐβδ πηοάδ οὔ 
αχρίηδίϊοη 8566Π18 ἴο ἤᾶνα ὕδοη δαορίοε ὕὈγ τοί ς 
Ὀυϊ νν8 ἤγει ἀδνοϊοροθά θγῪ Κσγοὺβ (νῇῃοη) 566). [ἐ ἐβ 
σουζαϊη {Ππ|π0 τράπεϑα 18 βοιηδίϊηθ5 86 ἴῃ (ἢ6 Νὸν 
Ταεβίδιηθηϊ ἴοσ ἃ ὠαηφμοί; ἃ5 Τμκο 190, Φ8. (ψῇθγο 
866 [ἢ 68 Ποί6) : Δηὰ 5βῖηςθ (88 Κτρὺβ οὔβογνβ8) διακονεῖν 
15. ἴῃ 9 (ον. 8,4 ἃς 10., ιιϑδρᾷ ἴο ἀθηοίδ πιϊπὶσἐογὶησ 
αἰηιδ, δῃα διακονία ἴπΠ6 αἐηις {ΠΘΙλβαῖνοβ ἴῃ Αςίς [1], 
420., 1ἴ Β661Ὼ8 τηοϑὲ ϑρΓΘΘΟΔΌΪΕ ἴο {Π6 οοηϊοχί ἴο 50 
εχρίαϊη (ἢ68 ρῥγθϑθηΐ δχργθϑϑίοῃ διάκονειν τραπέϑαις. 



ΑΓἹἿΒ8 ΟΣ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙ 5, ΟΗΑΡ. ΥἹἱ. 101 

ἼΠ15 βθη86 Κτοὺβ {ΠΠπδιγαῖοϑ ΕΥ̓ ἃ ραββᾶρϑ οὐ 7οβθρῇ. 
Απὶ. 12, 9, 8. οἱ δὲ λοιποὶ ἀπὸ τῆς βασιλικῆς τραπέϑης 
κομίξομενοι τὰ λύτρα. 

Αἴἶοσ 411, πβοσανογ, 1 866 πο γσϑάβοῃ ψῃἢν [ῃ6 ψογάϑ 
δῃου!α ποῖ δάπης οὗὨ ὈοΓἢ 1ηϊογργοίδι οηβ θαϊηρ υηϊ- 
ἴδ ; πᾶύ, ἰηάθθα, (ἢ Ὺ 86θ (0 γϑήυίτα 1. ΤΏΪ8. 
τηθιῃοά, ἴοο, 18 ἀἀοριοἄ Ὀγ (ἘΠευπιοηΐυβ. 

8, 4. ἐπισκέψασθε ---- ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους 
ἑπτὰ. ᾿Επισκέπτομαι βρη 68. ργορθυ ἴο ἑοοΐ αὲ; 
θυῖ 8 ποῦα ἃ βοΐ οἵ δ᾽ρηπὶβεοαΐο ργυωρπαης, δῃὰ 
ἀδποίθβ ἴο ἰοοὸῖκ δἷἵ 20. ολοῖοθ, ἴο ἐοοῖς ομέ; ἃ8 ἰξ 18 
ψΜ6}} γοηἀθγοὰ ἴῃ οὐγ σοῃηηοη Ὑ  γβίοη. [ΚΟΥ Ὧο 
οχαηρία οὗ (πὸ οἰ μέϊοαί ρῇγϑαβθ; θυ οὗἉ {Π6 οοηι- 
»ίοέε οὐβ Μυηῖπο δά άιιςθ8 οη6, δι ἰ648ῖ, ίσοτη Ὠ)᾽οάοσ. 
δίς. 906 Ὁ. οὗτος ἐπισκεψάμενος τὰς ἁπάντων νομο- 
θεσίας, ἐξελέξατο τὰ κράτιστα. 

ϑ8. Μαρτυρουμένους, ΟΥΓ φοοά γοριιέε. 80 ΔΑςῖίβ 10, 
2ῷ, μαρτυρούμενος ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους. Οὐἡ [18 8686 
866 ἴῆ6 ποῖθ οἡ [Κ6 Φ, 22. Ργίσθοιι8 οἱΐθα Ψόβθρῇ, 
15, 18. καλογαθίᾳ μαρτυρούμενος. Πυοάατ ρα τα Π6Γ8, 
““τηρη οὗ δἰίθδϑιθα οπαιδοίογ,") Βαϊ {Π|8 18, ρεσῇδρϑ, 
δάμπογίησ ἴοο οἰοβοὶΥ ὁ [6 ῥγιτῖνα βοηβθ. ]Ιηΐο 
1Π}18 ΘΓΓΟΓ 6 566 15 ἴο ἤᾶνθ Ὀδθὴ ἰδ ὃν δὴ 1η]04}- 
οἰοὰβ οὐβογνδίίοη οἵ τοί, ““ (ἢδὲ {Π158 5ῆ6νν5 (Π68 
ἔοτῃῃ οὗ {Π6 Οδυγοῖ ; πδηγοῖγ, τπὺ [ῸΓ οἰδοίίοη ἴο 
ΔΏΥ ΠΥΪΠΙΒΊΓΥ 1ἴ τγὰ8 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ἤδνθ (ἢ ἰ65ι|π|ὸ- 
ὨϊᾺ}5 οὔὁἩ (ἢοβ6 ψἱἢ νῆοπῃι ἰἢ6 σαηα!άδίο Πδα ᾿νοά.᾽ 
ΑΙΙ ἰουαμάρα ἴῃ τηθτα ἔδηςΥ, δηά ἴῃ ργαβϑϑίηρ ἴοο συ ἢ 
οη {Π6 οἰγπο]ορίοαὶ βθηβ6. Οὐ (ἢ6 γδώδοῦ ἴῸΓ ἰῃ8 
ΠΟ ΘΓ δουοη ἴῃ6 (οπμηθηίδίοῦβ {{|6 δρτοριοιβίγ. 
Τλσθείοοι, Μοίάρ, ἀπά Ἰοάνο!!, {1ηΚ τἤθγα 185. δΔῃ 
Δ] υδίοη ἴο (6 βανθὴ Αηρθ]8 ἴῃ (Π6 ΑΡοσδίΎρ86, οΥ 
[6 βανθῆ Ὠδίίοηβ ψῇῆο ἢδα πηυσγηιτο, Τἢ6 ορὶηΐοη 
οἵ Κυΐϊποοὶ 15, (αὶ ἰἤθγο 15 ἃ γείδγθῃσο ἴο {Π6 ηυμ- 
θοῦ οὗ γ“απιδέδος οἵ νοὶ τπ6 ΟΠ το δὲ 96 Γ88] 6 
(Π6ῃ σομϑδιβίθβα. 715, ῃονδνθγ, γεϑίβ ΠΊΘΓΟΪΥ οἢ ἃ 
ῬΓδοαγίουβ σοη]εοίῃγα οἵ Μορβιιδεῖιη. Τῇα Προ 
Δ πηοϑὺ ΓΔΙΟΠΔΪ ΟρΡΙΠΙΟΏ 866 18 ἴο δ6 ἐδμαῖ οἵ Ηοίη- 
ΤΊΟἢΒ, δι εὶυ, ““ ἰπαΐ ᾿ξ 8 σῃοβθη 88 Ὀοὶῃρ ἃ [8- 
νου ΓΙ δη βδογοά τη ογ ΨΠ 16 «{6ν7ν8." 
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8. πλήρεις Πνεύματος ἁγίου καὶ σοφίας. ἴῃ (Π6 1η-᾿ 
{ετργοίδίίοη οἵ (ἢ15 δχργβϑβϑίοῃ (οιπιηδηΐδίοῦβ ἅΓα 
0 ἢ αἰνἀοα ἴῃ ορίηοη. ΓΘ δα] ῈΓ ομθ68 18 Κα 1 
(ο ἀδοηοία {πΠ6 ἔδευ! γ οὗἨ νογκίηρ πιῖγβο]θβ ; ἐΠ6 γϑ- 
σρηῖ ΟΠ68 ΠΟ ΠΊΟΓΕ (ἴΔη δγάουγ, δηἰἢιυϑίαϑβιη, δηα 8 
ἤἀσβίγα ἔοσ [6 ργοραραίίοη οὗ (ἢ6 (“οβρεὶ. Βαϊ {{18 
Ἰαϊίογ πιοάδ οὗ ̓ Ἰπτογργθίδςο οχίγοιηθὶν ἰοοῖβ δηα 
ΘηίθοὈ 68 16 Β6η86. ΤῸ βίθογ ἃ τ 146]6 σου ΓΒ6 86 68 
ἤογα {Π6 τηοβί πα] οοι}8 σῖθρ. ΤΏ6 Ἔχργοβϑι οὔ πιιβῖ, 
αἱ ἰοαδέ, ἀδηοία τεοθρίίοῃ οὗ 411 {π6 Ὠϊρῇδν ρῇβ οὗ 
(6 Ηοὶγ ϑρίτγιῖ, δῃὰ ποῖ οὐἱγ (Πδΐ οὗ Οσολϑιοηδ !  ν 
ΨΥ κίηρ ΤΉ ]ΓΔΟΙ68; 8Ππ6 πιιιϑί ἐποέμαιδ (με δου γ οὗ 
Κηονης (Π6 {τι {}}, 85 11 18. 1ὴ Ψ6801.5, 8π4 ᾿ιανίηρσ ν»}}]} 
ΔῊ ρΟΜΟΓ ἰο ρτοραρδία 1ἴ ΟΥ̓ ΝοΥ 8, Δ Θχθρ  ν 
10 Ὁ δείίοηϑ. Οὐ {{}18 βυδ)]δςς (ἢ 6 γθδθσ ΠΠΔῪ μτγο- 
Δί Ό]ν σοηϑυϊ (ἢ6 δηηῃοίδίίομβ οὗ Ηἰδιηπιοπαὰ δηά 
νῦν ; τΠουρἧ τΠ6 ἰαϊίοτ ἢΔ58 θθϑη ἀδορὶγ ἱμάἀοθῖοα 
ἴο [Π6 ἔοΓγπιθι, 858, Ἰπάἀθοί, 15 ἐγθαῦθηι !γ ἐπι ́ἅ86. 

Α58 ἴο [Π6 ἴδογπὶ σοφία, [ἴ 8668 ἴο ἰιᾶνα ποίπίηρ ἴο 
ἀο νἱ{}ϊ ἀποιυίοάσε οὐ ἐδ δον μένον (που ρἢ 1 15 ὈὉῪ 
Οτοῖυβ 580 δχρίδι θα); 511] 1685 ἐμιρανἑαἐϊέψ (8.- 
σογϊηρ ἴο Ηεϊηγιςἢ8); θυΐϊ τηρτοὶν ἱηήϊοαίοβ τη δὲ 
οἴμογ Κιπα οὗ Κηον)εᾶσο, ψἤοἢ νγ88 θην} } γ π6ο68- 
ΒΆΓΥ ΜΠ (Π6 8μ111084] ἴο (6 ρογογπιδηςσα οὗ {Π6 
οἷος 1Π αιιοβίίοη ; ΠΔΠΊΕΪΥ, ὐνιόθε νη, )υάρσιηρηΐ, 
Κπον]οάρε οἵ τΠ6 νον, δηαὰ δοηιδϊηΐάηςα ψ ἢ 
θυ 51Π683. 

8. οὖς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης, ““ τολοηι 
τῦ6 πιαψ ἀρροϊπί," οἵ, ἃ8 ἴῃ 6 μεϑὲ Μ δ). δῆα ' δβίοῃβ 
τοδ καταστήσομεν, ““ΨΏΟΠΙ ψν6 Ψ}}} ἀρροϊηϊ." 8 
Ιλίιογ γοδάϊηρ 185 δάἀορίοδιἱ Ὀγν Οἰθορθαοῃ, Ὀγ πιοϑὲ 
Ἑαιίοτβ, δηα δαπ θα ᾿ηἴο (ῃ6 ἰαχί. ΒΥ χρεία 158 ηοΐ 
ΙὩθΔηΐ, 88 801ὴ6 ( οἰημπηθηίαίοῦβ Ἔχρ αϊη, τδορδοὶέῳ, 
μυϊ διιδίποδ5, διὰ (Δ ΠΕΘΟΘΒΒΔΓΥ ΔΠη6 1προτγίδηϊ. 
1}15 5 σῃ!ἤοδί!οη ΠΕΠΊΘΓΟΙΙ5 ΘΧΑΠῚρΡ]65 ἃγα δα ἀυοσθά Ὀγ 
ΕἸβηεγ, Κγρκο, δῃὰ ἡ εἰβίθδίηῆ. δὸο1 Μαος. 10, 87. 
κατασταθήσεται ἐπὶ χρειῶν τοῦ βασιλέως. 11 Δρρθοδῖβ 
(Βαῖ {ῃ6 Πιδοοηδὶ οὔὔοθ ψγὰ8 δ ορίθα Ὀγ {6 βανὶν 
Ομ εϊβιίδηβ ἔγοπι ἢ συβίοιη οὗ [ἢ6 ἸξέδΝ ΘΥΠΒΡΌρΙΟ, 
ἴῃ ψῃϊοἢ {ποῦ ΟγΘ τὔγοο αἐμιοπθῦδ, ΟΥ̓ ἰΥΘΑΒΆΓΟΥΣ, 
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οὗ τὴ6 ροοτ᾽β οσμδϑί, οδ]])οὰ ἘΞ ἽἼΡ, ϑδλορλογάς, ψἢο 
ἰοοἷς σᾶγα οὗ [ἢ68 ροοῦ, ββρϑοίδ!!}ν βίγδηρσογβδ, 8ηα Ἃ18- 
{πρυϊοὰ τόπον δνοσΥ βανθηςῃ ἄὰγ. δὸ ΖαϊπιοΉ. 
(εἰδἀ ὃν ΝΥ ε(5.) (ΟὐοἸδοΐογοθ βυπί νἱτὶ ποίϊ οἱ Πα], 
ΒΆΡΙΘηΐ68 οἱ ργυηθηΐίοβ. ἔἤανα αΐέξδνα. ἴο]. 4. ΟἿΌΣ 
σΟΙ Πρ απΓ ΡῈΓ (γα, οἵ ΡῈΓ ἔγεδ ἀἰβισι αυηίας, χαΐδα 
οΟἰ]οοίίο οἱ ἐϊϑισι θα ο δογυτ τθα118168 ϑυηΐ, 8.66 
αἶϑδο ΓΊρῃοοῦ δηὰ Μισίηρα ἀθ δυηδρ.. 629 ὃς 620, 
Οη ἔμπεδα ἀβδοοῦβ σοηβα]: {πΠ6 Ἰοηρ Δηἀ πηδβίοεΥ 8Δῃ- 
ποίδίοη οὗ Υ ΠΠΌΥ. ἱπίο ψ]ιοβα ἀἰβουββίοη 1 πιιϑί ἔογ- 
θεᾶγ βηίθσίηρ, ἴῃ ογάοσ ἰο θ6 δ0]6 ἴο ἱπίγοάποο βομὴθ 
να 80 ]6 1ΠΠυβίγαίοηΒ οὗ 118 δβυδ͵]εοξ ἔτοη Μσ. 
Ηρ 65᾽8 Ὀ]ββογίδίίοη, ργθῆχοα (0 [18 δάἀϊοη οὗ 
ταν υυΝΝα ἀδ δαςδγάοί. (88 ἰγδηβδίθα δ Μτυ. Βυϊκ- 
6Υ): 
Ατρυΐϊηρ, {πᾶς (6 ογάοθσ οἵ ἄδθδοοῃβ, ᾿πβυἱθά 1η 

Ασςίς 186 6ιἢ, 88 ποΐ ἃ βθουϊαγ ἃηά ἰθιρογαγυ, θυΐ ἃ 
Ῥογηδηθηςΐ δηᾶ ϑ8ρίτγιυ4] οἶςσα. (1.) Βϑοδιβθ 10 νγ88 
τοαυϊγοὰ {Πδι [ον ἢο 5πουϊά θ6 σἤοβθη ἴο ἰΐ βῃοι 7 
06 πῆϑῃ 111 οὐ τ6 Ηοὶν δριγιῖ, 1. 6. δηάονοα σῇ 
118 Ἔχοϑ ]θηΐ ρ᾽[18, ΔηἋ νΘΓῪ σοηνογβαηΐ ἰη (η6 ΟἸὰ 
“ΓΙ οϑίδιηθηΐ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ (ῃ6 Ῥιορἤθοῖθθ, {παῖ {ΠΟΥ 
τηὶϊσῆς Ὀ6. φυδ]ῆε41, ἃ9 οσςσαβίοη οἴξιθα, ἴο αἰδριια 
νι ἢ τῃ6 96 νγ}8, 45 δίθρμθη αἸἃ. 10 068 ποίΐ {{}18 ἱΠ}Ρ Υ͂ 
δ ΟἰἶοΘ τόσα Ἔσο θ]]θηΐ τἤδη δῦ γοἰδίθϑ τη ΓΟΪῪ [0 
ΟσοδοῖΥ ὃ (ὐουϊὰ {ΠῸ ριἔϊ8 ΟὗἨ 1η6 δριγῖ, δῃά ἃ ρ]6- 
ὭΔΙῪ Κηονϊθαρο οἵ τγανοϊδίίοη, Ὀ6 ΠΘΟΘΘΒΆΓῪ [ῸΓ {{| 6 
ἀϊδιγιθυζίοη οἵ οηου Ὁ ΑΔη φρτρσῇῃς τηϊπά, δηὰ ἂρ- 
τονϑα :ηἰορτίίυ, ἅγὸ βυ ΠοΙοηΐ 408} ΕΠ αἰ: 0}8 ἰῸγ {Π|8. 

ἴτμο ἀδβοοῦϑ ΨΟΓΟ Δρροϊηϊαα ἴο 8Έῦν 4068, 8πα ἀ6- 
τῖνοά τοι {ἢϊ8 ἀδϑίρῃ {Ππαὶγ ἢδπι6. Βιιῖ (δα (4068 οὗ 
{Π6 ἀϊ8ο1 0165, 85 [6 ΒΙβῃορ οἵ (ἸΠοϑβίθι ὀῦβοσνε, ΨΘΓΘ 
βδογϑά δηά οοπηηοῃ 1ἢ [6 δεγνίοα οὗ ῃ6 ΕΠΟΒΑγίϑί. 
11 15. νϑγΥ. ργό δῖα, τὲ {Π6 ἀθδοοὴβ δϑβϑϑἰβίεα (ἢ6 
ΑΡοϑ|{68 τῇ (Π6 ἀϊδιγιυτοη οὗὨ [Π6 σοηββογαίθα 66. 
τηθηΐβ. (4.) ΤΟΥ νόσὰ οὐἀαϊηδα, Κα ργεβογίογβ δηά 
δβῆσρβ, ὈΥ 186 Ἰαγίπρ οη οὗ πδηά8. ““ΤῊ18 βοϊθιηὴ 
τι σου] ΠσνοΓ ἤανα ὈΘΘ υ6ἀ [Ὸγ {πὸ ἀ6βι[ηδιίοη οὗ 
ΔΏΥ ΟὯΒ (ο 8 (ΘΙΏΡΟΓΑΓΥ Δηα ΟἸνἢ] οἰῆοο.᾽ (Ηιιρἢε8,) 

ϑοποδίίρρη οὔβογνοβδ, {πΐ [66 6ΓΘ 1π (ἢ 6. ρΥΙ πη - 
ΝΟ,» ΙΓ. ο 
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θ γι} δηά γοϑιἄθηςθ ἢ {Π6 Ηοὶγ 1,Δη4, δῃηὰ Θϑρθο Δ Ὁ 
16 ΒοΙγ οἰΐγ, δῃὰ Ὀδσδιιβθ. (ἢ ογοίρη δενβ σου]ά 
Ποΐ 80 ΔἪοσιγαίο Υ οὔδογνο [ἢ6 Ψ6 18} γιῖθ8 88 {086 
Ἰϊνίηρς ἴῃ Φεγυβα] 6 πὶ ογ Ῥ] οβϑί!ηθ : ἃ) ἤπΆ} } Υ θθοδιυϑὲ 
ΤΟΥ υβ6α τ[Π6 Ποὶγ ἰδηριαρθ. 866 ἴῆ6 οί οὐ; Δοῖβ 
ῷ, 4. Π. η.) 

Ηδποθ αἷδο {6 (ΟἸ γιϑιίδη- σοηνοῖίθ, Φ6 8 τοὴο 
ϑροῖο Ποῦύγειυ, (ϑς ἢ ἃ8 ἅτ6 ἤθγα πιρηϊοηθά,) ἢοἰά 
{Πα πΊ86 1 ν65 ΓΔ Βα ρθιῖοῦ ἴο (ἢ 86 ἰογιηθὰ οὗ ἴῃ 26 ν»5 
εὐἦο δροῖο Ογθοζκ. ἸΏ Ϊγ, {Π6 ἀῦονο (οπηπιοηΐαῖουβ 
ΔρΡθαδὶ ἰο Αςΐβ 11, 19 ὅς 20. οη ψ ἢ οἢ {Π6Ὺ δίῃ Κ 
Δ{ Δρρθᾶγβ (ῃδι Ὀγ (ἢ6 'Ελληνισταὶ ἅτ τήοϑηΐ σροίαη 
ργοδοίψίοα. Βιυΐ ἴο τ[}]8. 10 τηᾶγ 6 τορ θὰ, πὲ {Π6 
ἴγαα τοδάϊηρ ἴῃ ογο 8 ΕἙλληνας (48 6 ἢᾶνα Βῆοψῃ ἴῃ 
{86 ποῖθ οὐ {{|πλ| ραᾳ584ρ6). (ΥΥ̓ εἰ8. ὅς Κὰαϊη.) 

Τῆς ᾿α8{ ἀρίαι δα ἢγροίποϑὶβ βθθ8 ἴο ὃὕ6, ὕροῃ 
{η6 ψἤοΐο, ἐπα θ6βϑὲ ἔοιιηἀδα ; {πουρῇ θοιῃ (ἢ68 ἤτγϑί 
δηἋ βδσοηῃά ἴᾶνθ ὕθϑῃ τηδ᾽ ἰδ ηθαὰ ψ τ σοηΒ ΘΓ Ὁ ]6 
Ἰραγηίηρ δηά δουΐθηθβθ. 1 δάπιί, ονανοι, νἹτἢ 
Μαγκδηὰᾶ, ἐμαὶ {ΠῸῪ ΓΒ ὑὐειυς (886 Ασίβ 11, 19 ὅς 
420.); [Ὠουρῇ Ὧο ΠΊΟΓΘ 15 σογέαὶπίψ Κπονῃ οὗ τῆ πὶ, 
ὉΓ {Π6 Γοαβϑοη οὗ (Π6ῚΓ ΠδηΊ6, ΔΩΥ ΠΟΤῈ (Π8η οὗὁὨ 1Π 6 
ϑυπαρόρσμο ο ἐπα 1ἰδογέϊηδ5 (λιβερτίνων, ἴῃ Μ ὨΟἢ 41] 
{η6 σΟΡΙ68 ἃργΓ66), ν6γ. 9., 88 15. οἶθαγ (ἢ6 οὔβογνθϑ) 
ἔγτοιῃ ἰἢ6 αἰδυθηΐ ορί πο 8 δη ἃ σοη]θοίαΓα8 οἵ (οπι- 
ἸηθδηίαίοΓϑβ : δὴ 1ηὲἈ{}10]6 τηᾶγκ ἰΠαΐ 16 ρᾶββᾶρο 185 ποῖ 
ὉΠαογϑίοοα. 
Τῇ ,Μγδέ τιϑθοηθα Πγροί ἢ 6515 8 ΔΌΪΥ βυρροτγίοά 

ὈΥ δοπορίίροη, ψΠιο, τἰπΠουρῇ 6 85 (1 {π1ηΚ) ἔδοά 
1 18. ῬΓΪΉΟΙΡ4] ΡύΓΡοΟΒΘ, ἢ85 Ὀτουρῇῃϊ ἔογναγα 5οπὶ 
1ηϑίγιοίνα γοηγΚ8 οὐ {Π| Η 6] Θηϊϑις βίγὶα οὗ τΠ6 
ΟΙα ἀπά Νεὲν Τοβίδιηθηΐξ, ψῃϊοὶ 1 σοηϑίάοι ἰδ ἰησι τη." 
θθηΐ οἡ π|6 ἴο ἰὰγ Ὀδίογα ΤΥ γΟΙΠρΡῸΓ γοδάθγβ, 6βρΡ6- 
ΟἸΔΙΪγ 88 1 ἢανθ᾽ τθᾶβϑοη ἰὼ 6] αν ἰβαι (ΠΟΥ ἅγα {16 
Κηονῃ, ἴτομη δανίηρ Ὀ66η Ιπἰγοάπορά, 848 10 ΨΟΓΟ, 
»Υωέοθν" ργοροδίξμπι, διὰ ἴῃ (ἢ τη144]6 οὗὁἨ ἃ σοπγμηθη- 
[ΔΤῪ. 

51 φαΐϑ ΕΧ [6 γυοταῖ, δὴ ογϑάβδηι, Νονιιπὶ Ταβίδηγχοηίυτ 8111 ΗεἸ]- 
Ἰεηϊδῖῖοο δογὶμίιη) 6886, ἢυϊς γεβϑροηίίθο, πα ἤος ογεάθια, οἵ μὲῦ 
ἰοΐαμαι μος Ορὰβ ἀφῃηοηβίγδίι) 116 ; δὰ 116 ἴδηθη, υἱ Πεος εοὐτὶδ εἴ 
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οὐπὶ ϑυμπηηὰ ἐγρα Ὠεύυτ ταυεγεηι δ δἰδίυδηῖυγ. ΝΙπ γα Οτεςῖτα8 
Ν. Τ. ἤθη εβῖ ἴδ ρυγβ, ἴδηι ᾿Ἰπιαῖα, ἴδτῃ σοηοίηη8, 408}}8 ἰὼ Ποιποθ- 
ἴπαης, ᾿δοογαῖδ, διιὶ 8.118 ὑχϑοογυϊη [ϑιροτγιιη) βογὶ μίοτγίθι8 οσοιτγτῖξ, 
56 οστηΐα ΠΕ Γαϊβγ 8 βοαϊθηῖ, ἰὰ συοά β4η6 σΟὨϊΓΆ ἸΕροΟΓθη, δ ΓπΠ) ἢ ἶϑ 
Αἰιϊοὶ οοῖ. Ὑεγυπ), ηοά ρῥγοῦδδ ποϊδπάμη), οὐρα Πυ)08 ταὶ ἤθη 
τεαυπάήδι ἴῃ ϑριεἸυτ ϑαποίιπ), αν 28 ἤβ8οὸ 16 γὰ8 ᾿ηϑρυὶ Γγδηΐοπι. 
15 οηΐπι διισῖοῦ εβϑῖ οπηηΐπ ᾿ἰπριδιιη, οἴ, 981 ΝΟ] ]886ῖ, δυῖ ϑαμίοητ 85 
᾿μϑβῖυβ οσοπηπηούυτ ἔι!βεεῖ, σϑᾶηθ βίαι Το λοϑῖ απ 68 οἱ ᾿ϑοογαῖου 
τ] 605 βιιρογάηϊετη Αροβῖο 8 ̓πϑρίγαγα μοϊυϊδδεῖ, ἴα αὐἱάδηι, οἱ 
Ατἰιϊοὶ 1}}} ογαΐογεβ μγε δ] ἰϊαῖς εἴ ρμυτ ας βεγιηοηΐβ ἰῃ Ν. Τ, 
νἱάογὶ μοβδβοιι Ὀθαγῦδγὶ. ογυηλ ϑρὶγίιι8. 5. ἀυλ8. ῥγεθοίριιὰ οδιι588 
᾿αδιυῖ, φαοά πδηο ΠἸπριδην Η 6] δ ϊϑιἸσατ Γαι Π 6 ῖ. 

1. Ῥγμηα οβῖ, αυἱὰ Ὠδοδθθα ἜγΆϊ 60 βετιηοηἶ8 ρὍΏΘΓα υϊ}, αυοὰ 
δυα! οτο5 116]; σεγεηῖ, Ἐναπρολ τι ργαϊσδηάιιπ) γαῖ ψυΐπηο 30- 
ἀεεῖ8, ροβῖθα ἀεηι 8. Ὀϊτγίαυςα οΔ]]εδηῖ ᾿ἰπιζυατη σγοβδη), δοὰ 
ἵληθ οὐπὴ ᾿μϑσηὶ αἰθεγοηι ἃ, Ῥιΐογοθ δαπὶ πγ)}}}1}185 ΗΘ Ὀν ἰβιη 18 
σὐπίφτηϊπανοσδηΐῖ, 86 ἴδε ὈἢΓάᾶ568 μου} } [88 μαὐυοῦδηϊ οχ Υ', Τ, 
μεῖίια9. Ῥγείογεα νθγῸ νεγὰπι γε! ρἸοη δα, τηδ͵]ογίθιι5 ἰγαάϊίαι ᾿λις 
5416 σοηδεγνανογδηῖ. Ῥοβίογίονεβ. (γε! δον αὐΐάδτ μυΓίΟΥθ ΠῚ 
ΠΒΌΘθΔηϊ, βοὴ ταθη εἰΐδπ) δ᾽ αυδηίιπη ἀφο αηΐθη), Ὠ}Π1] δυΐθηλ 
γεγο τε] οηἶθ μοϑδιίεθαηῖ. ἢϊης εὶ βαρίθηϊβ, ᾿ωϑυροῦ ἢδθΐϊα 
Ρυγίϊαι9 υὑγαγορὶ να, ὅ υε]8 ροιϊὰ59 οοηάεβοθησίί, αυΐα Ψυάεὶ 
δδηάδῃ) ταϊρ᾽οηεπι γαῖ πο δηΐ, πιυῖαιϊβ (ἀπ τηυϊδη 18, ρ6}}1}}68 
γ ΓΟ πονιπλ μ΄δη6 ουὐἱτ τ δαάΐδοεσε ἀεθεθαηῖ, Αἀ Ζικεθοϑ νϑγῸ »"ἷς 
Ἰοψυΐ εἰ βεγθεγε οορευαηῖυν Αμοβίο!!, υὐ δΌ ἰη18]58 Ἰηἴε}}  ογθηΐαγ, 
φυεμγπατηράυπι 'ρ56 ϑεγναίουν ἰῃ οοῃεϊοηΐθι8 δι}8 ωρυα Ηδῦγαϊοα 
ΠΟΙ μυγϑ8, βειὶ σογγυρίὰ εἴ ἀθργδαναίβ, Ἰοουίι8 οϑῖ, Ὡοπ, ηχυρείὶ 'ρβ88 
ἨεθτγεθαιΩ ᾿πρθδηι ραϊὸ Ἰοαὰ ποη ρμοίιενῖ, βεὶ αὐΐα δυαἰτοτῖθιι8 
Ἑοπάεδοοπάογε νοΐ, οὐ 80 ᾿ἰδάθτῃ ἱπιε!  ογεῖαγσ. Βθιῃ Ἔβχθπρμὶο 
1)}υϑιταίπιυκ. Νοὴ ἴΐά ρῥγϊειη ΕΓαΠΟΟ ἔυγιῖ δή Υδάγυτι ἔδιο κ5ι 
Σιιποῖιι5 οδὶ Πανογεπάυβ ιν, Οἢ γι δηυ9 Μ ]]6γ8, ογοὶ αἰνίηὶϊ ἰδὶ- 
ἄδτῃ ΜιίηϊΞκῖοσ, αυἱ ἰῃ σταίη Φυάδεογι Νονυπη) ᾿Γοϑίδηγθηίζι πη οχ 
τογϑίοηρ ζαιϊοῦὶ Π6γ8 Διίτο- Οογτηδηϊοῖβ ᾿πηργ ουγανογαῖ. 
Ουξ τεβ υἱ δὰ ρ]οτίατη Ὠεὶ βυβοομῖα ογδῖ, εἰς ορβα 1} ἰογὶ τὶ 
ἐχ Φυσεῖθ, γο8 Ὠϑῖγαθ ργορίὶι5 ἸηΓοδμἰοἰθηίθ5, νγίυϊα νογοὶ αἰϊνἰηὶ 
δὰ νεγϑῃ} τε] ροηθῖη σοηνεῦοὶ δι πί. Ὑεγιτλ 4110 πηΐη}8 ρΡ] ΓΕΒ ἰὰ 
᾿ητ6}}Πραηῖ, δάδοψυς οοηνεγίαηίαν, κἀοδῖ δάθυς Δ᾽ φυοα ΟὈβίδου)ι ἢ), 
αυοά ἱρεογιαι “υἠεδογυπι ΤΟ] ]οη 115 ἀοῦθο. Ν͵Ίπρίγιια) ἠοίυτη οϑί, 
ἦρθαβ εαυΐάοπι ἰπίον 05 Οδγηδηοβ Παυϊΐαγο, εἰ Ἰἰηρυϑ πορίγὰ οἱ, 
βεὰ δαιηοάμηι ἀεργανδίδ, του ]ιᾶ8 οὐβοϊθῖαβ ποίϑαι δ ῥγοῦβυβ ἰποον- 
ὨΪ88 νυοαθ, ᾿π0 οἱ Ἠθθγαίοα δδ[}8 πλ}18 Ἀαἀτηϊβοθηίε8. Οὐοιἰϑὲ οΓμὸ 
μυης Ἰΐθτιπι πρδ)ογὶ υ{Π1|4ἴ6 σαυάθσθ νοὶ πθυβ, ἤθοθβ86 ἐβῖ, υἱ ροΪὶ- 
ἴδ [6 πὶ νϑγηδοιΐ δογοηΐβ ἱπάυϊειν, αυὰ Ὠίνυ5 [16 }1}8 ὑδ5ι:8 οϑῖ, 
Ρϑυ θροῦ ϑοροπαπηιθ, εἴ ἰῇ δυιϑηιοῦ! δι: }1π} ἰγδηβέοστηριηιι, 
ᾳυδίει 1}}} Ιοσογα εἴ ἰῃ (6 αῦα βοϊθηῖ. Ουδηλνὶβ ἱρίτΓ 08 96 7- 
πιοη 8 Θεγιηδηϊοὶ ρυγταἴοπι Ἔχ ργίγθγα νϑἰεαιηιβ, ἰϑγηθη ἴῃ ρται τὰ 
Γυαίϊοτίθ Φυάεεογιη ΡΟΡῸ] δε: Π]οΆθτΩ (ἐγ δ ο-ΒΑΓΌΔΓ τ ριε- 
ἔΈΓΓΘ Ὠξοεβδα ὨδΘΠΊ118. 

1. ὅτι παρεϑθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τ. κι ἃἁ. Τἢδ 
ξϑηογαὶ ἰθγ διακονεῖν Δη διακονία γ΄ οἴθη, ἴῃ 186 
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Νεον Τοβίδπιϑηΐ, Δρρ]16ἀ ο ἐπ ςοἸ] Θοἰίοη, πιδηδᾶρδ- 
τηδηΐ, δηΐ ἀϊδέγιδυζίοη οὗ {π6 βυτη5 σοἸ]οο οα ἔῸΓ [ἢ 6 
το ΘΓ οὗ [Π6 ροογ; 88 'ἰη Ηθῦ. 6, 10. οι. 16, 256. 
Παραθεωρεῖν 58ἰσηῃϊῆθ8 ἰο οὐϑγίοοϊ, ποσίθοί. Νον ἴΠ6 
ἸΏΟΓΟ Οἰαςδὶοαί ἰοττὴ 18 παρορᾶν ; [Ποιιϊρῇ, δπιοηρ {Π6 
ΘΧΑΠΊΡΙ65 ρτοάυςοα ὃὈγ ΝΥ οἰβίο! η ἴγοπ {ἢ 086 Δ ΠΟΓΒ, 
ἔμογα 15 οἡδ ἴγοιη Χϑηορῆ. Μρϑαη. υἱῖ. παραϑεωρεῖν 18 
864; καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους παραθεωρῶν ἑμαυτὸν. δ0 
8190 Ὠιιοάοτγ. δίς. 84. ἔχ. ρΡ. 687. ὅτι ὁ Μάριος ---- ὑπὸ 
τών στρατηγῶν παρεθεωρεῖτο, ταπεινότατος ὧν τῶν πρεσ- 
βευτῶν τῇ δόξη ---- ἐν ταῖς εἰς δόξαν προαγωγαῖς παρεθεω- 
ρεῖτο. δ66 480 γδίοκηδθγ. 

Κυ!ποεῖ 158 οὗ ορίηΐοη {παῖ ({}18 σου ]διηΐ γοργά θα 
{Ππ6 σιιγαῖογβ οὐ ρσυδγαἀδη8 οὗ 168 ροοῦ (65 Ὀοτῃ, 
δηἀ ἴῃ πυμηῦογ δχοθοάϊηρ (ἢ6 ΗοΙ]Θη 518), ννῆο 6 ΓΘ 
ΑΙγοδαυ οἰθοϊθα Ὀγ {πε βυῆϊγαρσα οὐ (ἢ6 σοηρτερϑίοῃ, 
Δη δρροϊηϊρά ἴο {ἢ 61τ ΟΥσΘ Ὀγ [ἢ6 Αροπέϊθ8. “Τῇ 
σομητηοη Ὠγροί 6515 (σοπίίηυθ8 Κυϊηοε}) 18, (δι {Π|6 
Δροβί]68 αἰὰά ηοΐ 86 Δ οογέαὶπ πιθη ἴον τῆς αἰβ[τὶ- 
δυϊίοη οὗὨ οἢαγιίδθ]α σοπίγιθυζίοηβ, δι 5οπιοϑιϊ πη 68 
ὁΠ6, 80ΠΊ 6 1 Π|65 ΔΠΟίΠΟΓ οὗἩ (6 Πεύγοιυθ. ἢ ορὶ- 
πἰοη οὗ Μοβἤριιη, ποννονοσ, (ἴῃ ἢ15 (Οοιηπιθηί. ἀδ 
ΤΟθι8 ΟἸγιβῖ. δηίθ (οηβϑί. Ρ. 1389 ὅς 118.) 18, {{|πὲ 
{Π6γΓ6 ΤΟΥ͂Θ δἰγθᾶαν οοϑγίδ! ἢ ροῦβοηβ αρροϊηέοαά ὈΥ 1ῃ}6 
ΑΡοϑβ6|68 ἴο [8 Κ6 οᾶγα οὗ (16 ροογ, δηά γϑϊθνα {Π|61Ὁ 
ὨΘΟΘΒΒΥ οὐ οὗἩ ἰῆ6 σοιηηοη ἔπη48 οὗ [ῃ6 δοοσίοίν ; 
υυΐ {πὶ (ΠΟῪ τοογθ αἰ Ἠδεδγοιυδ, πὰ ον ἴο 6 
οἰοοΐοά ὈΥ ἴῃ6 σοηρστγοραίϊοη ; δηά [ἢδὲ ἴο [6 Π| ὙΕΓΘ 
δαἀρά βανβῆ τηθη οἵ (6 Ποἰθηϊσίβ. (οιήραγα νοῦ. ὅ. 

1. ἐν τῇ διακονίᾳ. ““Οη [6886 ΠοδσοηΒβ οἵ {86 ῥγΓΩ]- 
{τὸ ΟΒυτγοῇ, {Π6ὶγ ογρίη δηά οῇϊςο, (ἤθε 88 ὕ"υδθῆ 
ΠΟ [1{π|6 ἀἰβρυῖθ διηοηρ' {Π6 ΤἬΘΟΙορίδἢ8 οὗ Οὐγ ἄρ, 
ΘΒρϑοία ἢ γ (ἀρ... γι γηρα, δηὰ Εποηΐογά, (ἢ6 ἴοτ- 
ΘΓ ἀα δγη. Νεῖ. ρ. 990 86εη4., {π6 ἰδίαν ἴῃ ἢ 18 Π)18- 
βοσίδι οη ἐς ἀθοθῖη οὐἱοβῖὶθ ϑυπαρορδὸ Ρ. 130 5666. 
ψιγίηρα τηδιηΐα] 8 ἰῃδί 1}}18 διακονία τῶν τραπεϑῶν 
ν 88 Θαίγαογαϊπαγῳ, Δα οοηῆηρα ἰο {ῃ6 ΟπυΓοῦ δἱ 
Φαγυβδίθῃ, ἴῃ ἢ] οἢ δίοηθ (ἢ σοιητη]Οῃ οὗ ροοαΒβ 
οχίϑίθα ; δηά αὶ ἐἢογοίογε {(Π6 ᾿ϑ.θδοοϑ τη ϑητοηθά 
ὃγ δὲ. Ραὰ] ἰὴ 18 Ερ. ἴο Τίη. δῃ ἃ ῬΊΉ]ο γα ἰο ἢ 
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αἀἰδεϊηρι ϑῃθα τοῦ (Πο086 οὐ ψίοημὶ 6 ΠΕΙῸ γοδά, 
ἈΠροηΐογά, ἤονόνογ, δοσοιηὶβ 1 ἃ ρογρεΐμαί οἷἶΐοθ 
ΘνΘΓΥ Ποῖ ἴο Ὀ6 τοςοινρά ἴῃ 16 (Πυγοῇ ; δηά ἢδ 
σοιηραγοβ {π 6856 δδοοηβ ψ ἢ (Π6 Ηοῦγονν οοἰέδοξονς 
ΟΥ̓ αἰγιδ, ποῖ {πὸ ΘΠ. Τὸ πιὸ (1 σου δ88) [{ἢ8 
ΟΡΙΠΙοη οἵ Μιηπηρα ἄρροδῖβ (ἢ6 Ὀδβέ ἰουηαθα ; 
τπουρἢ 10 18 Ποῖ ΠῚΥ ρΓοϑοπΐ ριΠΡΟβ86 ἴο Ψψεῖρῇ (Π6 
τρια 618 Οὗ ΕΠ ογ. (7 01.) 

ᾧ, προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τ. π.τ μ. Βγ [86 
πλϑῆος τών μαθητῶν Τρ) ἴοοῖ νουϊὰ υη ἀογβίδη Πο86 
δαηάτγοά δηά ὑνϑηῖν (ἢ ΓΙ β 188 τη ΠΕ] ΟΠΘα ἰη 1, 1ὅ.; 
δηά ἢ6 {π1ηΚ5 (Πδι (Π6 βανθὴ θη ΨΟσα οἱθοίθα ἔτοπι: 
ἐλοδο οπίψ ; ἰῃὨουρσῇ (86 πυπιῦον οἵ (ἢ βιΙΔη5 δί {Πδὲ 
τ)6 διηουηίοα ἴο βανθγαὶ [ῃΠουβαη8. Βυΐῖ ἢϊ5 ἀγρὶι- 
᾿ηΘηἴβ να Ὀ6Θ 80} δηβυνογθὰ ὈγῪ Ηδπιηοηά δηᾶ 
Ὑμῖν, [Π6 Ἰαςίον οἵ νἤοπι ἢ88 ἃ τηοϑί 1η80Γ  Εν6 
δηηοίδιίοη, 0 ψΠΪςΪ] 1 πηυϑί τοΙδΓ ΤΥ τοδάθγβ. ὅδ0 
ἃἰδο 1ηΠ6 νοτὰ Ψψὰ8ϑ υπάαοιβίοοα ὈΥῪ Ὗατοῖίι8, δῃΐὶ 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ὈγΥ (86 ἃποϊθηΐ διῇ 6 Γ8; ἰογ (οι πιΘη 18 
ὈΙΔΙΉΪΥ 80 [Κ68 11. Ο,οίβ Οὔϑεγνοβ (ῃδί, δὲ {πᾶῦ 
{ἰπ|6, (η6 ρονογηπιοηΐ οὗ (ἢ6 ΟἸυγΟἢ 88 βυςοἢ 88 
ΡΙαίο {6}}5 υὰ8 αχἰβίθα δι Αἰ ΘἢΒ ; ὨδΠΊΕΙΪΥ, δῃ ἀριστο- 
κρατία μετ᾽ εὐδοκίας πλήθους. Ἐ Μοβποίπῃ (ἀ6 (ἸγΙϑί. 
δηΐα (οηβί. 1109.) δηά. Κυϊηοοὶ δγὸ οἷ οριπίοῃ τμδί 
(1Π6 ψἤοΪα πλῆθος οὗ (Π6 96γυβαί θη ο (ΓΒ 48 νγα8᾽ 
ἀϊνΙά64 το βανθὴ ρμαγέϊθδ, οὐ ἐαπιϊίθσ, ἴογ ΜὨ]ΟΪ 
[Π6Γ6 ΘΙ 88 ἸΏΔΠΥ ρΪᾶσο65 οὗ ρυ ] 6 νου ἢΡ ; δηά 
{πᾶὶ ἤθῆσθ αἰ80 δευθη ῬΘΓΒΟῚΒ ψογα οἰθοϊεα ἔογ {πῸ 
ΡΌΓΡοΒα οὗ τακίηρ σᾶγα οὐ 18 ΡοΟΥ πα οἵ βιγδῃροιβ, 
80 [αὶ δδοῦ ζαπιίψ βῃου! ά οἤ886 οὔθ, δῃη4 ονϑῦ δδοΐ: 
οὗ τὴ6 ἔλμ 165 οἣα οἵ (Πο86 βανθη βου 8 ρ]δοθβά. 
δι. Κὰ ἀοο685 ποῖ, ἰηά66α, ρῖνο ἃ ρανέομίαν" αοοομπξέ 

ἃ 1 υεϊίονε ἰς 88 ΠανῸ γεῖ Ὀδθη οὈβεγνεά, [αὶ τἢ} 18 18 ἃ νΕΓΥ͂ ΟΪο88 
1ἰαὐξταιϊίοη οὗἩ δὴ εἰεζμηῖ ἐσ ργοβδϑίοῃ υ ς ἢ σοῦ ἰῃ ΤὨυσγά. ὦ, 68. 
ἐγίγνετο τε λόγῳ μεν, δημοκρατίᾳ, ἔγρῳ δὲ, ὑπὸ τοῦ πρώτον ἀνδρὸς. 
ἀρχή. Μδηγ οἰδεσ ᾿πἰ ται] 0η5, 4150, Οὔ 18 ρᾶβδαρε Ιἢδνο ποϊοὲ ἀονῃ, 
ψἢΠοἢ), Πονγανοῦ, [ 8}8}} ἔΟΥΌΘΘΥ, οὐ 1:6 ῥγδϑεηῖ οοοδϑίοῃ, ἴο ἀείϑὶϊ, 
τεϑεσνίηρ [μετ ἔοῦ τΠπεῖγ ὑγομεῦ μαθα ἴῃ τὴν οαἰτίοη οὗἁ ΤὨιογαϊήεθ, 
ν θεν [ΒΟΥ νυ} αθυτὰ δὴ δι μ]ςε ἢ] ὰ ἔογ "8 ται ίοη δὰ ἐτηεηαδί! 
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ΟΥ̓ Πἰ5 οδῖσο, θὰ ΟὨΪΥ τους αβ οἡ {Π6 οἰίο  παδαβ οὗ 
ΘαΥΪΥ ΕςοΪβίδβιϊοαὶ Ὠἰβίογυν, ἰθανίπρ 8 γϑδάθιβϑ ἃ 
τηοβί διηρ6 ἤρα ἔογ δη]αγροιηθηῖ, γοβθοίϊίοη, δηαᾶ 
σοπ͵δοίαγα οἡ ψἢδί ἰ8 ὈῪ Πἰπ 80 ϑυςαοίησιν ἡδιγδίθα. 

ᾧ, οὐκ ἀρεστόν ἐστιν. ΓἢΪ8 18 ΓΤαπάθσγοιὶ Ἰῃ 80ΠΊ6. 
Μογβίοηβ ποη ρίαςσεξ ; “ὮὨϊΟΙ. Β6η86 ἰ5 δΔάορίοα ζγ Βρ. 
Ῥρβᾶγοθ δηῃὰ οἵϊιθγβ. Βιιϊῖ Ὀγ {ἢ8 οἴοβα δάϑγθηςθ ἴο 
(ἢ ρυϊηγτεῖνο δἰ σηβοδίίοη {Π|6 γθὰΪ 8686 18 5δογισθά.. 
« ῥιίοαδὶηρ᾽" 18 ἤδτα ποῖ 8η δρροβϑιίία ἰάθα. ΤΠα 
γιυϊρ., ἐο!]ονοὰ Ὀγ ΒοΖα, (αβαιυῦοη, Οτοίϊι8, δηῖεὶ 
οἴ 6Γ8, πογα δοσυγαίοὶ Υ Γαργθβθηΐ (ἢ6 56η56 ὈΥ “που 
δοαυαη αι," ἡισέ απά νἱρὴ, ἀδοθηὶ. ον Ὁγ (8 1Π6 
ΑἸεχδηάείδη 96νν5 δχργθβϑβϑδα {Π6 Ηεῦγον ψογαϑ ΔῚ9 
δηά Ἴ, δ66 δοὶ]. [,6χ, οἡ Κεῖ. Τει. Βγ λόγος 
8 ἤρσο τηθδηΐ ᾿μπσέγιοίίομ ; 88 ἰῇ Φοὶ. 17, 90. ; 5ἴπησα 
τπι ογηθα {Π6 ργιης!ραὶ ραιῖ οἵ [6 Αροβίοϊ!ς οἷοι. 
Τιπάδὶ τγϑηϑδῖθθ, ““ (ἢῃὴ6 τοογζ οἵ Οοα ." 1ἢ νι] σῇ 
νΘϑοη τσον ἧς ῖ56 ῬΓΟΡΑΌΙΥ ἃ ΓΥΡΟσΓΑΡ σαὶ ογγοῦ ἔὸσ 
ωὡογά. ἢ ὀχριδϑβίοῃ οὐκ ἀρεστὸν ἐστιν 1 ψου]ά γοη- 

᾿ἀδγ, ““ 1ἴ 18 ποῖ δεοπιίν, ἀδοθηΐ." ΟἸἨνγβοβίοιῃ ρδι8- 
ῬἝΓΑΒ65 1 ὈΥ ἄτοπον. 

2, καταλείψαντας, ποσίοοξϊηρ. Α τποίδρῃογ (5 
ΗεἰηνοἢβΒ οὔϑεγνθ8) ἴδκθηὴ ἴγοιῃ 80 16 ΓΒ ἀθβογι ηρ' 
{π6]ν ροβϑί. Διακονεῖν τραπέϑαις. ΑἸ! (ἢ 6 φάγον (ουι- 
τη θη δίοΙ 5 [ΠΠ116 1 Δϑϑιχηΐηρ το {Π686 ΟΣ 5 [Π6 56η56 
ϑ6γυθ ἑαδίος. ἸΤοοἀατιαρα γθηάθσϑ, “" αἰϊθηά, 866 ἴὸ 
τη6 γτγον!αϊηρ ἔογ {ἰἸ6 10 165 οὗ (ἢ6 μοοτγ." Βυΐ 8}} 
116. Ἰαΐον (ὐοπηπιδηϊδίοῦβ ἰηΐογργεῖ {ῃΠ6 ψογαβ π8 : 
““ Βῃμροτγηξθηά {Π6 οοἰϊδοϊοη ἀπ ἀἸβιγθαιϊοη οὐ {6 
4118 ἴο Ὀ6 Ἐαχρεηάθαὰ οὐ τ ροον." Τηὶβ τπηοάδ οὗ 
Θχρ δηδίϊοη 566 η18 ἴο ἤᾶνα Ὀδοη δαορίοα ὕγ τοί: 
μαΐ ννὰβ ἢγοί ἀδνοὶοροα ᾿γ Κγοὺβ (νῃοιῃ 566). [1 8. 
σον! {Ππᾶἴ τράπεϑα 15 βοιηδίπηθ5 θὲ ἴη 16 Νὸν 
Ταβίδιηθηϊ ἴὸγ ἃ ὀαηφιοί; ἃ5 1Κο 10, 28. (ἢ θΓῸ 
8566 [ἢ 6 ποῖθ6) : δηΐ 5Ιης6 (88 Κτοῦβ ορβθγνθ8) διακονεῖν 
18, ἰῃ 4 (οι. 8, 4 ἃ 19., ι56ε4 ἴο ἀδηοία ηεηἱσέονὶης 
αέγηδ, δῃ διακονία ἰῇ6. αἰπις {Πϑιηβαῖνοβ ἴῃ Αοἰβ [1], 
90., 1ἴ 866 18 τηοϑὲ ΔρΊΓΘΘΔΌΪα ἰο {Π6 οοηίοχί ἴο 80 
ἐχρίαιη τ(ἢ6 ῥγοδθηΐ δχργϑϑϑίοῃ διάκονειν τραπέϑαις. 
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ΤῊ15 86η86 ἔγοβ ΗΠ υβέγαΐο5 ΟΥ ἃ ραββᾶρα οὗ Ζοβδρῇ. 
Αηϊ. 1, 2, 8. οἱ δὲ λοιποὶ ἀπὸ τῆς βασιλικῆς τραπέϑης 
κομίϑομενοι τὰ λύτρα. 

Αἴἶεοσ 411, πβδοσσονογ, 1 866 πο σβάβοη ψἣν [Π6 ψογάϑ 
βῇῆου!α ποῖ δά! οὗὁἨ Ὀοίἢ ᾿ηἰογργοίδίοῃϑ θοίηρ αηϊ- 
ἴεἀ ; πᾶν, ᾿ηἀ666, ἰῃδν βθϑῖῃ ἴο σϑατα ἰϊ. ΤΉΪΒ. 
πΘ ΠΟ, ἴοο, 8 ἁήορίοἄ Ὀγ (Ἐουπιοηίΐι. 

8, 4. ἐπισκέψασθε ---- ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμίένους 
ἑπτὰ. ᾿Επισκέπτομαι 5ἰρη 68 ῥγΟρΕΓΥ ἴο ἐοοΐ αέ; 
υῦ ἢδ8 δια ἃ βογί οἵ ἈΡΑΝ ΤΑΣΟΣ ργώωρπαηδ, δὰ 
ἀδηοίοβ ἴο ἰοοῖκ δἱ 2ὺγ ολοῖοθ, ἴο ἰοοΐ ομέ; ἃ5 1 18 
ψ6}} τϑηαθγθα ἰῇ οὐγ σοπηηοῃ Νογβϑίοη. 1 ΚΗΟΝ ΠῸ 
ὀχδηιρία οὗ ἴπ6 οἰξρμέϊοαί Ῥῆγαβο;; θυΐ οὗ {Π6 οοηι- 
»ίοέθ οὔθ Μυμηίῃο δά υςεἐβ οη6, δἱ ἰδαϑῖ, ἔγοιη Ὠιοάογ. 
δίς. 906 ν. οὗτος ἐπισκεψάμενος τὰς ἁπάντων νομο- 
θεσίας, ἐξελέξατο τὰ κράτιστα. 

8. Μαρτυρουμένους, ΟΥ ξδοοά γεοριμΐθ. ὅδο Δοίβ 10, 
29, μαρτυρούμενος ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους. (ὑῊ (ἢ]18 8656 
866 [ἢ6 ποῖα οἡ [Κα 4, 92. Ῥγίσειιβ οἰΐθβ Ψοβδθρῇ, 
δ, 18. καλογαθίᾳ μαρτυρούμενος. Ποδατήρα γθη 6 Γ5, 
“΄τηρη οὗἉ δἰίεβίθα Ἵπδγασίογ.᾽ Βαϊ {Π18 18, ρθσῇδῃ8, 
δΔαπογιηρ ἴοο οἰοβοὶν ἴο ἐῃ6 ργι να βθῆβθ. ]ηΐο 
15 ἜΥΓΟΓ ἢ 8668 ἴο ἤᾶνθα Ὀθθη ἰδ ὈΥ 8ῃ 1η)0α]- 
οἷοι οὐδβογνδίίοη οἵ Οτοίϊυ5, ““ (ἢδὲ {(Π158 5ϑῆσθνν5 1ἢ6 
ἔογι οὗ τῃ6 Ομυγοῖ ; πδηγοὶγ, (Πδὲ ἴῸΓ αἰθοίίοη ἴο 
ΔῺΥ ΠΙΪΠΙΒΙΓΥ [Ὁ ννγᾶβ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ἴ0 ἤν (ἢ6 (65{1Π|ο- 
ὨΪα15 οἵ ἰῃοβὸ ψη ἢ ψνποπ [ἢ 6 σαπαάϊάδίξα παά ᾿ἱνεοά.᾽; 
ΑΙΙ ἔουπάρά ἴῃ πηϑῖθ ἔδῃοΥ, δῃᾳ ἴῃ ργθβϑϑίηρ ἴοο το ἢ 
θη {Π6 οἰΥπιο]ορίοαὶ βοῆβθ6. Οἡ {π6 γϑώδος ἴοσ (ἢ8 
ὨΌΌΘΓ 8ευθη ἴῃ6 (οπιηθηΐϊδίοῦβ {{1Φ4. ΘρτορΊο ΒΥ. 
Τασδιείοοι, Μοάςδ, δπὰ Ποάνο!!, ἐμ] η}κ ΠΘΓΘ 18 δῃ 
Αἰ υδίοη ἴο (6 βδανθὴ Δηρδ]8 'ῃ 1η6 ΑΡοσδίυρβ6, οΥ 
[Π6 βανθῇ πδίϊοῃβ ῇο δά πηυγητο. ὉΠ ορίηϊοη 
οἵ Κυϊποοὶ 5, ἰῃαὶ 16 Γ6 15 ἃ γϑίϑἋἝοθοησθ ἴο {6 ηυτη- 
θοῦ οὗ ψαπιϊ δος οἵ νοῦ τῆ6 Ομ υγοῇ δὲ 9θγυβα] θη 
1Π6ῃ οοῃϑίϑίεαα. 7.15, ΠοΈνσ, γεϑίβϑ ΠΊΘΓΘΙΥ οἡ ἃ 
ΡΓΘοαγίοιιβ σοη]εοίατο οὗ Μορίιθίηη. 6 5ιπηρ]οϑ8ῖ 
Δη πηοϑῖ Γαι ΟΠ δὶ ΟΡ] ΠΟΙ Β6 618 ἴο 06 δαὶ οἵ είη- 
ΤΊΟΠΒ, ΠΔΠΊΕΙΪΥ, “ (παῖ 1 νψγᾶβ ομόβθῆ 858 θοίηρ ἃ [8- 
νοΌ ΓΙ 6 δΔηἋ βδογθα πυπηθογ ψ ἢ (Π6 96 8. 
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. 8. πλήρεις Πνεύματος ἁγίου καὶ σόφίας. Ιῃ [6 1η-᾿ 
{ετργοίδιιοη οὐ (ἢ 5 δχργαεβϑίοῃ (ὐοπιηπηθηΐδίουβ ἃγα 
τ οἢ) αἰνΙἀ6α 'π ορίπηίοη. Πα ΘΑΓ] ΘΓ ΟΠ 68 8Κ6 1ΐ 
ἰο ἀδσποία {π6 ἔδευ ἐγ οὗἨ ψνογκίηρς πηῖγαο 68 ; {Π6 τγϑ- 
σρηΐ ΟΠ658 Π0 ΠΊΟΓΟ (8 ἀάοιυγ, δα διιϑ:45π, Δα 8 
ἀεβίγα ἔοσ {Π6 ργοραραίίζοη οἵ ἰἢ6 (χο8μ6]. Βαΐί {}18 
Ἰαϊζογ πηοάβ οὗ ̓ Ἰῃτογριεἰδίοη Θχίγθιηθ Υ ἰοσοῦβ δά 
ΘηίθοὈ]68 (ἢ6 Β6η86. ΤῸ βίδενγ ἃ π| 6416 σοῦΓδα 86 68 
δγὸ {π6 τηοβί 1υαϊοιουϑ βῖαρ. Τἢ6 Ὄχργθβϑιοῦ τημβῖ, 
αἱ ἰεαδέ, ἀδῃοῖα τεοοορίίοη οὗ 4}} {6 ἜΕΥΝ σιῆβ οὗ 
16 ΗοὶΪγ ϑριτγίῖ, )ἃηὰ ποῖ οὐἷν ἐπαΐ οὐ οσοδϑιοηδ } !} Υ 
ΨΥ κίηρ ΤΉ ΓΔΟΪΘΒ ; ΔΠ6 τηι8ι Ἰποέμεϊδ ἴῃ6 [συ] Ὑ οὗ 
Κηονῖηρ [6 ἘΓ0{}}. ἃ8 11 18 1 Ψ68ι.5, 8ηα ἰιανίηρ ν1}} 
δΔηἀ ρον Γ [0 ριοραραίΐθ 1 ΟΥ̓ νου 8, Δηα Θχϑηρ! ν 
10 Ὁ. δοίίοηβϑ. Οἱ {{|18 εὐδ]δςξ (ἢ 6 Γθδογ ΠΥ ῃγο- 
ΔΙΔΌΪΥ σοηϑις ἰἢ6 δῃηοίδιοηβ οὗ Ηδιημηοπα δηά 
Ὑγ})ῦν ; τΠουρῇ {Π6 ἰαϊίοτ 85 θθϑη ἀβδορὶγ ἰηάορίοα 
ἴο {πΠ6 ἔογημοι,, 88, ᾿πάθοϑ, 15 ἔα θη] Υ τς 6886. 

ΑΒ ἴο [6 ἴθογπι σοφία, 1ἴ 8668 ἴο ἰιᾶνα ποίῃϊηρ ἴο 
ἄἀο νι) ἀποιυίοάσε ο ἐξ δογὶνέμγον (Ἰπουρὰ 10 15 ΌῪ 
Οτοῖα8. 50 δυρίδιηθα) ; 511] 1688 ἐπιρανἐἑαἰέψ (8ς- 
σογάϊηρ ἴἰο Πειηγι ἢ5); δθιιῖ πηοιοῖν ᾿πήϊ!οαίοθβ τἢδὲ 
οἴδον Κιπάὰ οἵ Κηον)θᾶρεα, ψῃϊοῇ νγ88 θαι! Ππ6ο68- 
ΒΆΓΥ ΨΠΓ (Π6 501104] ἴο (6 ρῬδεγπιδησο οὗ ἐδ 
οοθ 1η αιιοβίϊοη ἢ; πϑηιθὶγ, ργυάθησθ, Ἰπαριηρηΐ, 
Κηον]εάρε οἵ ἐπ νοῦ] ά, δῃὰ δοσυδσϊηΐαησθα ψ ἢ 
ΒυδΊη 688. 

8. οὖς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης, ““ τοΐοηι 
εῦ6 πα ἀρροϊπέ,᾿"" οἵ, ἃ8 ἴπ6 μεβϑί Μίδ)ϑ. δπὰ Ψ γβίοῃβ 
γοδὰ καταστήσομεν, ““ ΨἝὨ ΟΠ να Ψ0}} ἀρροϊηΐ,. ΤΤῊϊβ 
λίγ τϑδάϊηρ 185 δαορίεί ὈγῪ Οἴθραοῃ, ὈγῪ τηοϑὲ 
Ἑαϊτοῦβ, δηὰ δαιϊῃ θα Ἰηἴο ἐῃ6 ἰαχὶ. ΒΥ χρεία 18 ηοΐ 
ΙὩθΔηΐ, 88 8016 ( ΟΙππΠηρηίαίοῦβ δχρίλιη, πϑορδοὶέῳ, 
θυ ὀιιδὶμθ85, δια (Πὰϊ ΠΘΟΘΒΒΔΓΥῪ δηά Πηροτίδης. ΟΥ̓ 
{18 βίσηϊποδίίοη πυϊήθγοιι5 ΘΧΔΠῚρΡ]65 δι6 δἀἀιυςσθά ὈΥ 
ΕἸβηθσ, Κγρξο, δῃῇ γγεἰϑίθίηῃ. δο1 Μδςο. 10, 87. 
κατασταθησεται ἐπὶ χρειών τοῦ βασιλέως. [τ Δρρθᾶτβ 
[Βα {η6 ιδοοηδὶ ΟΥΤΘ νγὰβ διορίθα ὈΥ τ βαγὶν 
ΑἸ γἰβιϊδηβ ἔγτοπι ἴῃ 6 ουβίοιῃ οὗ (ἢ 6 ΠΑΝ ΑΙ ΥΏδΘρΟρΊΕ, 
ἴῃ ψῃϊοἢ {Πθγο ΓΘ τἢγθα αἐμιοηθῦβ, ΟΥἨΆ ἰΓΘΑΒΏΓΟΥΒ, 
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οὗ τὴ6 ροοτβ ομαϑί, Ἵδ] θὰ ἘΞ ἽἼΡ, ϑλορλογαβ, ψἣο 
ἴοοῖ σᾶγα οὗ [ἢ6 Ῥροογ, ββρϑοίδ!!ν βίγαηρογβ, 8η4 α18- 
{πυϊοα τηοηον ΘνοσῪ βονθηΐζι ἄἀαυ. δὸ “αϊπιοη. 
(εἰεα Ὁγ ΥΥ δἰ8.) (ο]]δοΐογθϑ βυπί νἱγὶ ποί! οἱ Πα], 
ΒΆΡΙΘη68 οἱ ργυήἠοηίοβ. βανα Μαΐίἠνα. 10]. Φ. ΟἸΌΣ 
οΟΙΠΙραηΐυΓ ΡῈΓ ἰγθ8, οἵ ΡῈΓ ἰγθβ ἀἰβι θασηΐαΣ, χαϊα 
οοἸ]θοίο οἱ ἀϊβισι δαϊο δογιιπὶ φαιι8168 δϑυηΐ, 8.66 
αἶβο ΓΑρῃιίοοι δηά Ψιτίηρα ἀθ ϑυηδρ.. 629 ὃς 620. 
ἡ ἰμθβα ἀθδοοῃβ σοηϑβα} ἴῃ 6 Ἰοηρ Δηἀ πηδβ[6Ὑ]ν δῃ- 
ποίδίοῃ οὗἁ ἡ ΒΙΌγ. ᾿ηἴο ψ]1ο56 Π1Βουβ8ί 0 1 τηυϑὶ [ογ- 
ῬΘΑΓ δῃίθσηρ',, ἴῃ ΟΓΟΓ ἴο ὃ6 δο]6 ἴο ἱπίγοάπιοθ βοιὴθ 
νυ Ὁ ]6 1]]υϑέγαίοη8Β οὐ {18 δυδ]εοσὲ ἴοι Μγ. 
Ηρ 658᾽8 Ὀϊββογίδίίοη, ργθῆχοα (ὁ [18 ἀϊίίοη οὗ 
ον: ἀδ δεασογάοϊ. (88 ἐγαηβίδίθα δ Μν. Βυϊὶκ- 
6Υ): 

Ατγρυΐϊησ, [μδ0 {Π6 ογάἄοσ οὐ ἀθβοοῃβ, ἰηδ πἰθα ἴῃ 
Αςῖς τ186 6), 88 ποΐ ἃ βθουϊδγ ἃ [6 ρογαῦυ, Ὀυΐϊ ἃ 
Ῥογιηδηθηΐ δηαᾶ 8ρ:γἰυ4] οἴἶοΘ. (1.) Βεοδυ8θ 10 νγᾶ8 
τοαιυϊγοὰ {πδι (Π6Ὺ ψῆο 5που]ά ΡῈ σἤοβϑῃ ἴο 1ΐ βῃου]εὶ 
06 τῇϑθῃ Ζ}}}} οἵ {πη6 Ηο]ν δριγιῖ, 1. 6. δηάονοα ψ ἢ 
1.5 ΕΧΟΘΙ]οηΐ ρἰ5, πὰ νΘΓῪ σοηνογβδηΐ ἢ ἔῃ ΟἹά 
᾿Γαβίαδιηθηΐ, Θβρθοῖ ἢν {τΠ6 ΡῬιορἤθοίθβ, (δι {ΠΟΥ͂ 
τὶς θ6 αυδ]ῆρι, 88 οσσαβίοῃ οἤξγθα, ἰο αἰβριῖα 
νι τῃ6 αν, 45 δίθρμοη ἀἸἀἃ. 9668 ποῖ {Π18 1ΠῚΡΥ͂ 
δῇ ΟΠ Γ6 πιογα οσοϑ]]θηΐ (ἤδη ἢ δῦ το δίθβ ΤΊ ΈΓΟΪν (0 
ΟΟΟΒΟΏΥ ὃ Ο(οιυ]ά {ΠπΠ6 ρ! 8 οὗ [6 δριγ, δῃά ἃ ρ]6- 
ὩΔΙῪ Κηονϊθάρο οὗ ταναϊδίίοη, Ὀ6 ὨΘΟΘΘΘΑΓΥῪ [ῸΓ {Π|6 
ἀϊδιγι θυϊοη οἵ οηονῦ ΑἩ υρτίρηϊ τηϊηα, δηα δἃρ- 
τονοα :ηἰορτιγ, γα δυο θη 40.8}}Π δ ] 08 ον 1Π|8. 
6 ἀδδοοῦβ ΘΓ Δρροϊηϊβα [0 βεῖνϑ 40 }68, Δηα ἀδ6- 

τἰνοά ἔγοπι 1Π18 ἀδβίρῃ {Παϑὶγ ἤᾶπ|6. Βυΐ {6 (468 ΟΥ̓ 
1Π6 ἀ158ς1Ρ1}68, 85 [η6 Βίβῃορ οἵ ΟἸΠδβϑίθν ὀοῦβϑεσνθ,, δ γα 
βδογϑά δηά σοπιηηοῇ [ἢ ἴΠ6 βεγνίοα οὗ ἴΠ6 Ἐπ αΓϑί. 
1ι 15 νΟΓῪ ργόυδῦ]6, τηδύ 116 ἀφθδοοὴβ δϑβ8ἰβίβα [ἢ8 
ΑΡοϑέ168 1ὴ ἐΠ6 ἀιβιγιυιίοη οὗ (ἢ6 σοηβθογαϊθα 6]6- 
τηθπί5. (4.) ΤΏΘΥ ψογ οὐ ας, Κα ργαβογίογβ δηά 
δἰβῆσρβ, ὈΥ 188 ἰαγίπρ οη οὗἩ πδηάϑ. ““ἼΤἢ18 βο]θπηὴ 
τα οου]ὰ ἢδνοῦ μαννα ὈΘθη υ6ἀ ἴον {π᾿ ἀθϑιϊηδίϊοη οὗ 
ΔΏΥ ΟἿ ἰ0 8 (ΘἸΏΡΟΓΔΓΥ ΔΠ46 οἶν!] οἴἶδοο." (Ημρ}68.) 

ϑοποεδίέρρη οὔβοσνοδ, (πδ΄ ΘΓ ΘΓ 10 (ἢ 6 ργηἐ- 
ΝΟΙ, ΙΓ. οΟ 
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ἔἶνα σμυγοῖ ὑνὸ βογί8 οὐ ἀθδοοῆβ, Οη πὸ μόνο οὗ 
{Π6 σοησγοραιίοη 1η {Π6 4}8Ε8ἁΑ 'Γ ἴῃ φυδϑίίοῃ 566 {{|6 6Χ- 
σα] θη ποῖθ οὗ Ὦγ. Ηδιηιηοηα. ᾿ 

[τ 15 βίτδησα, σοηφάογίης {Παΐ τῆ6 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΠ 15 
καταστήσομεν, τυδοηῖ τὸ νΥ11.1, αρροϊπὲ, ἰπὰϊ τῃ6 ῬΓ68- 
υγίογίδη (ὐοιηπηοηϊδίογβθ, δηχὶ, δπιοηρ {Π|6 γοϑϑῖ, Ὧνγ. 
Ἰ)οαάτιασο, δου! νοηΐατγα ἰο οχρίδίη τὶ οἵ ψῇηδί νν88 
ἴο 6 {Π6 7οπέ αοὐ οὗ {πεπηβοῖνοβ δηά τῃ6 τοὐοίθ 
Οδμνοῖ. διιςοῇ δὴ ἱῃιθυριθίδεοη σοι] ὭδνΟΓ βΌγο γ᾽ 
ἢδνα θ6θὴ ἐπουρῃέ οὗὨἩ ὈΥ δὴν ὑυΐ βυοῇ 48 ψογα. Γ6- 
βοϊνϑά ἰο Πηὰ {ῃοῖγ ονῃ ορὶπίοηβ ἢ ἰῃ6 Νον ᾿Γοϑίδ- 
τρηῖ. Ηἰ8 βηθογ, ἴοο, δἱ {π6 σδποῆϑβ οἵ {Π6 ΟἸγοἢ 
ταῖσι πᾶν Ὀθοη ψ6}} βϑραγθρά. Ηδ {Π1}Κ8 {Ππαΐ (ἢ 8 
ἴγ66 ὠγαπά σαπνοην, οἵ ἀοϊηρ 411} ψ ἢ ἀδοθησνυ, 1π 
οἰναγιν, δηἀ ἰο δἀϊῇςαίίοη, ψουὰ αν Ὀδθη βιηῆ- 
οἰθηΐ, δηΐ, [Γ ΤἸσΏΕΥ ψεῖρῆρα, πνοι]ὰ ὕες ἰουπά ἴο 
νδοδῖθ ἃ ργϑαΐ ραγί οὗ {{Π|π γεϑῖ. Βυῖ (ἢ σοοά 1)ο06- 
ἰοῦ Ψ0}} ἔογρίνθ 8 ἴογ βϑιιρροβίηρ πὶ {Π6 δηίιθηΐ 
Ἐδίμθι8 υηἀογβίοοα δὶ νὰ8 ἴογ 16 ροοά οὗ [ῃ6 
γι ἶνα ΟἸαγοῦ ΓΓ Ὀδίζες τὔδη ὨἸπηβ6! ἢ, ΟΥ ΔΩΥ͂ 
᾿δοϊοσίαη οὗ {Π6 ργδβθηΐ ἃρδ; Ποΐ ἴο 580, {Π8ΐ ΘΓΘ 

1ῃ6 σδῃοη8 γεάυςσρα ἴο {Π6 (ὮΓ66 ἢδ τη η0η8, ἃ ΥΘΓΥ͂ 
στοαῖ πυροῦ οὗ οὐθογβ τηῦδὶ 6 ἔογηθα, [Ὸγ {Π 61 
Ὀοίίοτῦ οχρ δίῃ, ΔΠα ΔΡρ]οατοη. Δι 1]]υβιγαι!οη 
οὔ (Π6 ἴγὰθ βριγιξ οἵἉ βθοϊδγιϑη 18 βυρρί!οἀ Ὀγ (Π6 οσυ- 
τίου 5 ἔδοῖ ἔΓη5Π6ἀ Ὁγ Βρ. Ῥρᾶγοθ, ῃδπιοῖν, ᾿ῃμδὲ ἴῃ 
8016 ἘΠρ]158 ΒΙ0165 ρτηἰθ ἃ ἔδιν γϑᾶγβ Ὀθείογο 1660 
[πὸ τῦ6 158 Αἰίογθιϊ ἴο ψϑ, τι νἢδῖ ἰπίθηΐ 18 οὔν]οι!8, 
ὉΠ]688 ᾿Ε ΨΨΟΓΘ ἃ ΠΊΘΓΘ ΟΥΓΟΓ, ψΠΙΟἢ 18 οὶ ΡΓΟΌΔΌΪΘ. 

Οη προσκαρτερεῖν, ἴο σίυο οποεοίξ τ 0, 866 {1Π|6Δ Ὠοΐα 
Οη 1,14. Προσευχὴ 15 ΕΥ ΒΒΘΠηπλ1|6γ ἰά Καθ ἴῃ Δ 6χ- 
ἰοηἀθα 86η86 ἴο ἀδηοίο το]! ρίουβ πιραϊδίοη, οἵ ἀϊνίηα 
᾿ΟΓΒἢΪΡ ἰῃ ρϑηργαὶ; 88 ἴῃ 1 (οσ. 7, ὅ. δηά ἢδ γϑίδιϑβ 
ἴο [κθ6 6, 1. Βυΐ ἢ8 Βυγ ν υγυϑί πηοϑη ἴο ἑἱπείμας 
Ῥγαψοῦξδ. 

να γε ποῖ, Ὠονδνθγ, ἰο υηἀογβίδηά ὈῪ {ἢϊ8 {πὲ 
{πΠ6 Αροϑι168 δραηάοῃδὰ 41] σαγὰ οὗ (6 ἀυεἶθ8 νης ἢ 
ἴΠ6Υ [δῆ ἰγδηϑίθγγαα ἰο {Π6 ἀθαοοηβ, θαΐ οχογοϊβοά 
{παι Κιηά οἵ ἐπδρθοέϊοπ ονεῦ ἰῃ6πὶ ν ἢ! οἢ ψου]ὰ, ὈῪ 
8 8Π}8}} 58 Τ] ἔς6 οὗἁ {{π|6, Β6σιιγα [88 ἀχ8 ρΡϑγογπηδηςθ 
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οὗ {πε86 ἀυξί68. ““ὙἼΠΟΥ αἰά ποῖ (84γ8 Οτίροη Ὁ. 
( 618.) ἀθο]ίηα {παι οῆοα 845 ἐοιυΐν δῃὰ ἐγίσϑοηιθ, Ὀυϊ 
κὰ {πΠ6 ΡᾷΓροβα οὗ δἰϊθηα!ηρ ἴο ἸΟΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ δΐς- 
Δ1Γ8.᾽ 

ὅ. ἤρεσεν ὃ λόγος ἐνώπιον παντὸς. ΤΊ}}8 18 ΔΙ ΟσΘΙ Π6Γ 
8η ΗεΙ]δηΐβεῖα μ᾽ γα86, ἢ0 ΠΟΘΙ οαηά ἰῃ {πος (]α581- 
ΟΔ] νυγιῖογβ, θυ [οὐτπηθ οη 1Π6 πιοάο] οὔ τῃἢ6 Ηοῦτεν 
5. δὸ Πθυϊς. 1, 98. 2 ϑδη). 8,80. Τα Οατρϑοκβ8 
νου ἤν 5814 ἤρεσεν παντὶ τώ πλήθει. (Π ε΄ Ὠῖδα 
δη Ψψαϊοκη.) 

ὅ. πλήνη πίστεως καὶ Πνεύματος ἁγίου Πίστις 15 Ὁγ 
{πΠ6 τεσθηΐ (οιηπτεηίαίοιβ γοηάογοα ἡαοίδέψ, ἐγ; 
848 ἴῃ ΤΙ,. 2,10. 1 πὶ. 4, 12. Απηὰ {18 15 σουηίε- 
ἠδηςοά ὈΥ {Π|6 ἵν [ο] ον πρὶ φιποίαι!οἢ8 ἴῃ ΥΥ εἰδβίβ : 
]ηππεγὶ μέϊο φὰθ σοπγιμιπθιὴ [ογιιπὶ βούναν!ς οαβία Πη8- 
Τὶ, οἱ ἤάδὶ ρἰαπᾶ ρῥεΐας8 ΠΟὉ1}18. (ΟἿς. ἀθ ὅθη. ὃχ 
Ἑμηηϊο. ΠΠῸ νγ πασα τηὰρηῃὰ ἴῃ το, 864 ἤάεὶ ρθη. 
Βιιί ἴο {Π||8 πγοάα οἵ Ιηϊογργοίδίοη 1 σδηηοί δϑβθηῖ ; 
βίηςθ, ἤθη δεβοοϊδίθα ψητἢ καὶ πνεύματος, 11 σοῃέίι!- 
Ὀυΐα8 ἴο πηᾶῖκα τ ἃ ἰογπηαΐα 800} ἃ8 ΟσσΌ ΓΒ) 81 ΔΓ, 
δηᾶ ΓΓραΌΘηΟν οἰβονῆοσθ. ὅ66 δα θιιβ. [6χ. δηὰ 
ϑοἢ 5 (οησοτά. “᾿ 

δ. Νικόλαον π. ᾿᾽Α. τοι (18 ΝΙσοίδυβ, Πρ) οοί, 
Οτοιία5, δηἀ οἰπεγβ, ἤδνο ἐπουρίς {Π6 βοςῖ οὗ Δ᾽Ἶοο- 
᾿αϊίαπα ἀοτινοα 118 ογτὶσίη. Βιυΐ {π6 πδηλ6 Δίϊουέαι5, 
ἴῃ) τῃ6 Αρος., ἰ8 ποῖ {6 Ὡδίηθ οὗ 8 δεοῖ, δι 4 ἢςι- 
του δηἀ δυο} |ς8] οπμο; 845 αίαυπιέεδ ἴῃ Αροοσ. Φ, 
14. Τα βέη6 ἅΓθ, δ νογ, 1, σδ]]θα οἱ κρατοῦντες τὴν 
διδαχὴν Νικολαϊτῶν. ὅδὸ (Πδΐ, δοσοτγαϊηρ' ἴο δὲ, Φοἢη 8 
οσυβίομῃ οὗ )οἰπίηρ Ηδῦγονν Πδη68 ΨΠ ἢ Οσθαὶς ΟΠ 68, 
(Πα Ηφδτον που Βαλαὰμ δῆβννεΓ8 ἰο (Π6 Οτρϑοῖκ Νε- 
κόλαος. ΤῆΘ ψογβ ἅγα Ἴοοιηρουπίροα οὗ νικῶν “ΜᾺ 
δῇ α λάος ἘΩΚ», πιϑαηΐπρ (ῃο86 ψῆο ουαΐν!ς δηά ἀδοεῖνοα 
{Π|6 ρθομ]8. 866 Ηβθυπιδὴ ὅς, 2, 891. δηὰἀ «8118 
Τ5βογίδιίίοῃ 71)6 ΜΝ οοἰαϊἐὶς οαῷ Ηωνοέϊοογιπηι (αἑαίοσο 
ἐτρμησεηἷα, ἴῃ ἸΚοη 58 ΤΠΠ68. 4, 1016. Β64ᾳ4ᾳ. ἀηὰ 
“ἜΠΟΠΠΟσ 5 Οοιμ πη δηΐδτΥ οἢ ἰἢ6 ΑΡρορσλ)Υρ086. 

ϑίησς ΝΙςΟΪΔῈ5 15 οαἰ θα ἃ ργοβοίγίβ οἵ Αηϊίοςῇ, 
ΒΑ] πηαβί8 δηα οἴ οΓ8 ἤν ἰηΐογγοά {παι τΠ6 τοβῖ οὗ 
{Π6 ΡΘυβοῦβ ἢθσα Πηθης]οηθα ΨΘΓΘ 480 ργοϑβϑοὶ γίββ, θα 

ο 
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οἵ Ζογυβδίθαι, ΘΟ επέϊίοσ ποῖ μανίηρ γεῖ θ6θη δαπηοά 
ἱπῖο ἴῃη6 (τιϑίίδη Ομυτγοῦ, νοῦ {Π6ῃ σοπμϑιβῖθα οὗ 
Γ68] 96.858 δηὰ δἰ] θη! βἴ8, 1. 6. ργοβεϊγίθβ. Βυϊΐ, ἃς 
6 οὈβογνοά 1ἢ νϑγ. 1. Ὁ. {Π6 Ἠειιοηϊοῖς ΔΓΘ ἴο δέ 
πηἀογβϑίοοά 768 δηά ργοβϑίγίθβ θογῃ ουἱ οὗ Ῥαᾳ]65- 
{1{η6, δηά βροακὶπρ Οτθαῖ; ποῦ 4068 Π6 ΓΟ ρΡΡΘΑΓ ΔΏΥ 
ΤΟΑΒΟῚ ΨΏΥ 1 Βπου]α ὃ6 Ἰηΐογγοά ἰῃδί, θεσδιι86 ΝΊοο- 
Ιλυ8 88 ἃ ργοβοίγίαε, ἰῃ6 γσϑϑύ βῃουϊὰ ἤδνθ Ὀθθὴ 80 
ἸΙΚονν 88 ; ΠΔΥ, 1 5ῃου!ἃ κεοπὶ τῃΐ ΝΙΟΟΪ δι. 15 γαῖ θοῦ 
ἀϊδἐϊησιδηοαά ἴγοιῃ ἰἢ6πὶ ὈΥ {18 ἢδηθ; ψθθηος [ἢ 
που] ἃ ἀρροᾶγ {{Ππΐ (Π6 γοϑί ΓΘ “εῖῦ5 ὅογη. Μοτε- 
ὈΡΘΓ, 5δἰησθ 8}} {Π6 πᾶπιθ65 οὗ [Π6 ρεϑιβοῃβ ἤδγα πῃ θῃ- 
«ἰοποὰ ἀγὸ ατθοκ, δα βοῖμα αἰδραῖϊθδ ἢδα Δγίβθη ἔγοτῃ 
{η6 ΗεΙ]δηἰβιῖς ψ!άονϑ Ὀδίηρ ηθρ]οοίεα, 6 τηᾶὺ ΟἹ} 
σοηἤάρδηςς δᾶαορί {6 μ6}]-υηάδα ορ᾽πίοη οὗ Μο- 
8ῃῃ 61 ηΊ, ΜΊςἢ 4615, Μογιβ, δηὰ Ηεἰησγὶοἢ 8 [5 ἔοι  ο ΪῪ 
οἵ Οδιῃοσγαγιβ δα Οτοιία3]}, ἰδὲ 411} οἵ ἢδπὶ ψογα 
Ηε]]οη!5ἴ5, δηά ποΐ Δρροϊηϊθα συγαίοΓβ δηἀ σιδγα ἰδ η 5 
οἵ αἰἐ τ 6 ροον (γι βιίδηβ, θὰ οὐΪγ οὗ (ῃΠ6 ροοτῦ ἤ7Ζείίε- 
ηἱδέϊο ιυἱάοιυδ. ὅ66 ἴῃ6 ποία οἡ νϑσζ. 1 ἃ 4. (Κυίη.) 
ΨΥ ἤδΓ 866 6 ἔπγίῃογ οὐϑογνδίοηβ οὗ Μοβῃείῃ οὔ 
{}5 ποΐ 1 ΘΓ δι ηρ 50] 66. 

6. προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. Α5 
καὶ προσευξάμενοι ἰ8 ἴο Ὀ6 τεΐοιταά ἰο {Π6 ΑΡροβί[ 65, 
τῆ καὶ [45 {Π|6 ἔογοα οὗ {π6 ργοποιῃ γοϊδίνα ; ἃ8 ἴῃ 
Μδϑικ 9, δ. 

6. ᾿Επέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. δείάδῃ δηα ὙοΙ] 
τσ Ἀγ ἀδάπςβ {Π6 οτγὶ αἴ οἵ ἰαγίηρ ου ἤδη. ἴτοτῃ [ἢ 6 
846 οἵ Μοβεβ, δάνοσγίίηρ Ὀοΐἢ ἴο {ἰππῸ ϑονθη ϑεηίογος, 
οη ὙΠοηὶ Μοβεβ ἰαϊά ἢ15 ἢδηάβ (Να. 27, 18.), δπὰ 
ἴο Μοβεβ8 ᾿ἰαυίης [8 ἤδηα8 οἡ «[΄οβἤυδ (80 ἐμαὶ {118 
ουϑβίοιῃ αἀἰά ῃοί 8156 τοι {παΐ οὗ μρυζ{ππρ' Βαηἀ48. οἵ 
{πΠ6 νἱοιπ|8). Ηδηςα {{Π|6 5816 γγὰ8 ργεβογνϑά 1ἢ (ἢ 6 
Ζον βῃ ΟΠυγοῖ, ψ ῃιοἢ ἘΠΘῪ 6411 ΘΥ ΤΟ. ὅδ68 
ψιιγιίηρ, ἀθ ὅϑγη. 886 ὃς 841. γῖο δα8 {ἴθγ6 Βῃονῃ 
ον 1Ἢ ψνὰ8 (ἤδηςα 1ηἰτοάυσοα ἰηΐο (6 (ΟὨγιβιίδῃ 
Οδυγοῖ ὈΥ {πΠ6 Αροϑβι]68. Κυϊποοὶ οὔβογνβδ, {δαὶ 
δϑιηοης [Π6 ΗθΡγονϑ, 6 ΨἢῸ ΠΥ͂Ρ ἴον βοοα οὔ δὴῪ 
κἰηὰ ροπ Δποίθοσ υδοἃ ἴο ἰᾶὺ ἢϊ8 ᾿ϑηἀ8 Ὁροη ἢ} 18 
᾿ι644, 'π ογάβὺ ἴο 8π8ν δεικτικώς, 707 τοῆδοπι ἴῃ 6 Ὀ6Π6- 
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ἢι8 ψαΓ δϑἰκθ 1 ργάνογ. ὅθε αβη. 18, 14. Μαίί. 
9,18. Μαικ 16, 18. [πιροϑίτἰοη ΟΥ̓ Πδη 438 ννᾶ8 πηογθ- 
ΟΥΘΓ ἃ Γΐα οὐ ηβϑιὰ}Ποη ἴο ἃ ποὺ οὔἶϊῇεςθ (866 
Νυπρ. 27, 18. 42. ϑαπ). 18,190.), Ὁγ ψ μοὶ τίτθ ννᾶ8 
ἀεβιρηδίαθα, 88 1 ψ γθ, ὈῪ ϑγιθο!, (6 σοηΐογγιηρ οἱ 
{η6 οΟΥἿδοα δηὰ ἀϊσηϊγ. ὅ8661 Τίῃι. ὅ, 92. 

ἡ. καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε --- ἐ Ἱ. σ. Καὶ 15. γ 
Καυΐποεὶ γοηκεγοά ἀπά ἐδα8. ΑΑ πιοάδ οὗ Ἰπίογργοία- 
[οη, Πού ΘΓ, ἴοο ΔΙΌ γαΓγ. [{ [85 τη 6γεῖν {Π6 Ὡᾶγ- 
ΓΑΓνΕ, ΟΥ [ΓΔ η51{|ν 6, 56η86, απά (ἐδόθη); {πουρὰ ΤΠ 6 ΓΘ 
15 ΠΟ Γθᾶϑοῃ ἴο ἀοιδὲ Ὀυΐ ταὶ {Π6 ΙΠΟΓΘᾶ56 ἸΏΔῪ θ6 
δ(ἰγθαϊεά ἴο τῃ6 ννῖδ8 ρίδηβ οὔ [ἢ6 Αροβι]εββ. 

7. Πολὺς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον. ϑδίησα 1 
ΜΟΙ ἃ ἈΡΡΟΑΓ ψΟΠ ΘΓ] (ἢαΐ ΔΏΥ σοηβι ογαθ] 6 παπη- 
θ6γ οὔ τΠ6 »γ»16δ 5 βΒῃου]ά δηγῦταςσ {ἢ 6 (ΟΠ γ βιίδη (81, 
ςοηϑιἀδτησ ἴῃς ΟΠ ΓΘΓ ΠΟΒΈΠΙΥ {Π6Υ πιυβὲ δχροοῖ 
ἔγοτῃ {π6ῖγ ὑΠθ 6] Θνίηρ Ὀγοίῃγθη, απ (Π6 σοηβοαθδπέ 
Θχρυ βίοη ἴγοιῃ 6 βδσογάοίαδὶ οἶσε ; ἤθῆσβ τῆδηῦ 
Οὐ τ65 ἢανα 86ῖ {Πποιηβοῖνοϑ ἴο ἄθνὶβα ἸΏ Δῃ8 ἴοσ σϑ- 
τηονίηρ' (ἢ. ἀπο Υ, οἰ 6 Γ Ὀν σοη)δοίυΓΑ] οιηθηδ- 
[10η, ΟΥ ὈΥ δῃηρίογίηρ σογίδιη δχορθίοαὶ τηΔΟ 68. 
ϑογ6 Ψου ἃ γοδὰ ἴον ἱερέων, Ἰουδαίων. Βυ {118 τοδά- 
ἴησ, τποιρ ἰουπά ἴῃ ἃ ἔν Μϑϑ., β86θῃηβ8 ἃ ὩΘΓΘ 
ΟΙΓΟΓ. Βεβιθβ, {{Π|6 86η86 ἤδησα διίϑίηῃρ ψουϊὰ Ὀ6 
ΕΓ 6 Υ]γ υ.86}655, ΔΙΟΓ ψ δὶ ργθσθιθα : δηά νἢ Ρ]6- 
ΟΠ 5Π18 οἵ ἐλὶς Κη τ1ῃ6 5δοι6α τ ΕΓ8 ἀγα ηοΐ οἰ αΓρθ- 
αῦϊθ. (ἰαβδιροη, ΒοΖζα, δῃὰ ψαϊοκηδογ, νου οοη- 
Ἰδοΐαγα πολὺς τε ὄχλος καὶ τών ἱερέων, νυἱτἧ (6 δι ραυ- 
ἀϊοη οὗ τίνες. Βυΐ {18 15 ΝΘΙῪ [αγβῆ, δηΐὶ ποῖ 
ἈστΘΘ Δ 0 6 ἴο [Π6 υϑαρο Οὗ {Π6 δαςγθα ψγίθγβ. Ηβίη- 
91.1.3. ΕἸϑηογ, 1, (Εήφγ, Ηρουϊηδηη, δηα Κυϊηοεοϊ, 
ψου]ὰ ακο ὄχλος, πΚα τῆ 1 αἰ ἐωγδα, οὗ {116 γαδῥἰεο, 
ἃ5 ἰἴ ψοΓΟ, οὔ (6 ἐπϑογῖον μγϊοδέδ, ἃ8 Ορροββά ἴο 6 
Ἰοδίίογϑ οὗ {6 ἐνϑηιγ-ἴοιιγ οἰδβθοθ, Βυΐ {ἢ5 βιρηῇῆ- 
σδίίοη αἰνγανβ ται ΐγοβ {ΠῸ δγίίοϊα ἢ 86 1ὴ {Π6 νΘΓΥ͂ 
Ρϑβ38ᾶρῈ ΟΥ̓ Μαικ 12, 87. ἴο ψῃῇηίοι ΚΚαϊποοὶ ἀρρθβ]β. 
Βεβ14685, {6 ΑἸ οα γ ψψου]ὰ. {Π8 θ86 ταῖθογ ᾿πογραβϑὰ 
(δὴ αἰ! 8Π64 ; διηςα. (ἢ]8 ἀχργοβϑϑίοη σου]α ποῖ. 
ἀφηοία πιαπν οὗ {Π6 γμ]ευοίδη ῥγιθβίβ, θυΣ ΟΠΪῪ (88 1η 
{π6 Ραβϑβϑᾶσα οὔ Μδικὴ {πὸ σγοαΐ διίξ οὗἨ 1[ῃ8 ῥτγίεβίϑβ, 
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1. 8. ὨΘΑΙΙΥ 411. Τῇ ἰπιεγργοίδείοη οὔ Ηδίηγί ἢ 8, 
ΠΟ (68 ἰΐ οὗἔἹἍ {Π6 ρῥγίθβδίβ᾽ σεγυαπία, δις. 185. 416 
ΔΒ γάγυ, δηὰ ἀθβογνίηρσ οὗ η0 δἰζϑηίοη. 
ΤῈ σοπηποη Γοδάϊηρ δηά ἱἰηϊογργαίδιίοη, δῇϊοσ 

41], πχυϑέ "6 τοί ηθά, ψῃὶςἢ ᾿ηπἀθο ργαβαηΐ ἢο τραὶ 
ἀΠ ἤσουν, 1 να τορος ἐμαὶ 1ῃ6 δχργοββίοη πολὺς 
ὄχλος πηυδί ηοΐ θα ἴοο πηιοἷ! ργοϑβθά, ρὰϊ ἰἀΚθὴ ἴῃ ἃ 
ΡΟρυΪᾶγ 86η86, δηὰ ΟὨΪΥ υηάἀοτγϑίοοά οἵ ἃ οοπδί ϑγαδίε 
ἢ θοσ. ὍΤΠυ5 ΟἸγυβοβίοιῃ (ν]ιο, 1 18. ρ]αίπ, ἰιδὰ 
ΟἿΓ σοπιηοη γοϑαϊη ) ΘΧρίαϊ 8 τούτων πολλοὶ, ὅζα. 
ΤΠηᾶὺ 1Πη6 ΨΠΟ]6 υ 9 Γ 88 νΕΙῪ ρΓεοδΐί, 6 ΠΙΊΔΥ͂ 
ΒΊΡΡΟΒ6; βίηςθ, 845 θ6 Πίϑθυ οὔϑογναβ, γ6 ἰθᾶτγη ἔγοπι 
ἘΖτα 8, 86---80. {ῃαιὶ {πΠ6 πιο Γ ονθη οἵ {ἴοβα ψῇο 
τοϊιγηρα ἴγομι (ἢ6 σδρίνν ψὰ5 4480. δὅ0 09. ς. 
Αρίοη 4, 7. ᾿Ισϑξ δηΐπη ἰηΐ {δι15 ΙΝ. ϑεασθγαοίιπ), 
δὲ πογιιπὶ ἐπθαιπὶ βίη σα μαθοδηΐ Ποιη] πὶ ΡΪ118 
ᾳυαῃ ἡ. Μ. ῬΤῇαῖ ἃ σοηπϑβϑίἀθγαῦϊα πυπῖθογ δῃοι]ά 
ὈδΙῖονα 15 Ποῦ β3(γᾶηρθ, σοηβι ἀθγιηρ {Π6 τηῖγαο} 68. {Π 6 Ὺ 
Πδὰ ψιηρ5864 Ὀοϊῃ ἴῃ 9685 δηὰ {16 Αροβί]68, δηὰ 
{86 ἰτυ(ἢ οὐἉ (ἢ6 τοϑυγγθοίίοη θϑίὈ  5η6α αν θη οἡ {116 
(68{ΠΠΟ ΠΥ οὗ (Π6 8ο, ἤἼ16.5 οἡ ρυδτγά, 

8. πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως. ϑοη ΜΝ. δηὰ 
ΘΑΙΙΥ ογβίοηβ γεδα χάριτος, ψ| οἷ. ἰ8 ργοίογγοα ὃν 
Οτοί85, ΜΙ], Ὑ᾽ εἰβέθιη, Βεηρεὶ, Μογυ8. Βοβθηπι. 
δηή Κυϊποεῖ, Δηα τοσοϊνορα Ιηΐο {[Π6 τοχί Ὀγ Οτι685- 
Ὀαςῆ. ἼΤΠΟοΒ6 ογισ8 το ἃ8 {ἰιᾶΐ (ἢ 6 5658 (ΟΣ τὰ- 
{π6γ (Π6 σογγθοῖογθ) σπδησοά χάριτος Ἰηΐο πίστεως, 
ἴῃ σοΠΟΡΙΣΥ ἰοὸ {{|ὲ τοϑάϊηρ δ νοῦ. ὅ. δηἀ Ὀδσδι56 
{Π6γ {πουρ: Ὁ τηογα ϑυ}{40]6 ἴο δυνάμεως. ΤΉΪ8, 
Πονανογ, 18 ποῖ νΥῪ σοην!ποηρ. Τῆδ πιμηθογ, ἴοο, 
οὕ τς Μ55. 5. νΘΡῪ 51η8}}, δηὰ τῃοβα ἰῃ σϑηθγαὶ 
σορίο5 οὗ Μ55. ψῆιοῃ ἰἰᾶνε ὑὈδθη ἰδηηροεγοά νίτῃ. 
ΝοΥ 18 ἴη6 διυίῃογν οἵ {{ΠπΔ ν᾽ διβϑίοηϑ, ἰῃ ἃ ἀουδέξαὶ 
σ486 {Ππ [6 ρταβθηῖ, οἵ πηῦς ἢ σοηΒΘα] 6 Πσ6 ; Ψ ἢ ΘΓΟ- 
48 ἴῆ6 Ὠυπθογ οὗ ΜΒ5. [88 στοδί νεῖριι. Ψαίοσ 
[48 ἄοηβ ΨῈ}} ἰη γϑϑίογίιῃρ {Π 6 οἱὰ γραάϊησ, 1 χάρι- 
τὸς Ὁ6 {Π6 ἔτιι6 γεδάϊηρ, ἰἴ πιυϑί 5 σην τἢ6 Ὠινὶπθ 
ἔανουῦ; ἃ8 ἰὴ Αςἰβ 18, 27. Βοιῃ. δ, 21. 6, 1. δηά 
οἰβδύνἤογα : 8 5:51 ΠΟ Δ 00 ΥΘΓῪ 5016 ἰο τῃ6 ψογαάϑ8 
ξο!] ονίησ. 
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9. ἀνέστησαν δὲ τίνες --Στεφάνω, ἱ.6. “τοι {Π6 νατὶ- 
ΟἿΙ5 ΒΥΠΑΘΌΡΙ68 οἵ {δ ν}8 Ὀοτγῃ οι οὗ ῬαΪ] Θ801η6,᾽ 50Π16 
δοίυδίοα ὈΥ Δῆρεγ δῃα δῆνυ οἡ δοσοιιηΐ οἵ {Π| ἀρδῆ- 
ἀοπηηοηΐ οὗ [Π6 δητθης Ὰ10Π ὉῚ 80 σοἰευγαίθα ἃ ροῖ- 
80η 88 ϑίθρῃρῃ, βοιιρῃξ σοηνογθα τ ἢϊπ), δηἀ 6η- 
ἀδανοιγεα ἴο δηίδηρ]α ἢἰπὶ ἴῃ ἀγρυμπηθηΐ, ρυΖΖία Ὠϊη, 
ψ ἢ 4} Κιηα5 οὗ βυδί]α αυθρϑίίοηβ, δηἀ Ργθ88 ἢ ΠῚ 
ἢ (ἢ 6 νδιῖοι8 γι 1668 οὗ Ψ6νν 15 αἀἰβρυΐδηΐ8. Βιιΐ 
Ὀαίησ νΔη 4564 ὈνΥ Ὠϊη), δηά τράυςθα ἴο 5116 ῆς6, 
πον, Ὀυγηϊηρ ἢ βἤδιηθ ἀπ ἃἀ δῆροθι, Β ΟΓΠ 6 50Π16 
ΡΘΓΒΟΙ5 Ψ]ο 5ῃοι ἃ ἀσουβα πΐπὰ οὗ βρϑακίηρ σοηῖΐι- 
ΤῊ 6] οὐ ΒΥ ἀραϊηβδί ἀοά δἀπα Μοβοβ. Ηβδρηςσα ἢ6 νν 88 
Δρργθῃθηάθὰ δηὰ Ὀγτουρῆϊ βείογα (ἢ6 δαῃῇῃ θαι. 

Συναγωγὴ (ἀἰδηοΐα8 ἃ ριιθ]ὶσ οαϊῆσα, ψῆθγα {{6 
εν8 υϑεὶ το πιθεΐ ἴογ (ἢ6 ρυγροβθβ οὗ ργάγϑθγ, δηὰ 
ἴο ἤδὰγ {ἢ86 δεοιρίαγαβϑ οχρ δίηθα. [ἴῃ δνθγΥ ἰγρθ 
ΟἸΕΥ {πΡγΘ ΓΘ ΠΔΩΥ ΒΥΠΔΡΌρΊΙΘ68, Δηα δὲ «6Γυβᾶ] 6 πη 
(Υ ννα πιὰ θοίϊανα 6 ΒΑ 015) ἴοαγ Ὠυηάγεα δηά 
οἰσῆϊγ. δὲ ΓιρβἊοοῦ οἡ 1ἢ15 ραββ8ᾶρθ, δηά Ψιησα 
46 ὅγη. Ρ. 98 ἃς 266., λον] ηρ, ἴῃ [15 ΟΡ 58. Ρ. 2, ὑ. 
380., Ηριιηδηη δηά Κ͵οίΖζΖ τπηδϊηΐζαιη {δὲ (ἢ6 1,1δ6»- 
ἐϊηΐ, Ογνοπαὶ, δῃὰ ἴῃ 6 Γαδ Πθγα ἢδηηθά, ἢδα οπα δηά 
(ἢ 538Π16 ἐγθλθοριο: βίηςσα Ψ)}6 το ἐκ τῆς συναγωγήν. 
Βιυι ἴ{ 15 αὔθ γὶν ̓ πργοῦαῦ]α (Παΐ 80 τήδηγ τἢοιιϑαμα 
268 8. νοι ]α τηθοὶ τοροίῃον ἔτοπη [056 Τορίοηβ 
βδῃου !ά αν. θα ΟὨΪΥ οπ6 βγηδροσιιθ. 65:65, 11 
15 οὔνίουβ (παῖ, τοι [116 ν ογά8 ργεσθαϊησ, ἃ νογῸ ΟΥ 
Ὠουη τηυϑί οἰἴοη ὃ6 τρρεαΐεά. ὅε6 ΟἸδ485, ΡὨ]]. 5. 
652. 

Ιη {6 ἱπιογργοίδεςου οὗ Διβερτῖνοι [Π6 (οτηπηθηίὰ- 
ἴογβ ἅγ6 πη οἢ δὲ νϑγίδησθ. Νον βίηςα [ἢ6 ψοι ἀ6- 
Ὠοίθ8, ποῖ ἡδίῃγα (1. 6. σοιηΐγν), δι 5ίαϊθ δῃηα ςοῃ- 
ἀϊίίοη, απὰ βίης ΓΙ ΒΟΓΊΩΙ οσσυγβ ἴη {π6 η ας οὔ 
{ἢ 686 ὨΔπι68 οὗἨ Ὠδί[0115, Δα βίησα Φοβορῇ. Αηϊ. 12,1. 
ὅς. Ο. Αρίοῃ 92, 4.. Π48 (οὶ ιἃ8 ἰἢαῦ πήδην {68 ΘΓ 
τειπονοα Ὀν Ριοίθτιην ἔοτα {Π61Γ σου ηίγυ, δηά ρΡἰδορά 
10 [Π6 οἰτί65 οὗ {χγυϊ]., Β6Ζα, ἴ,6 (Ιεγο, Οοίμοῖγοα, 
Μαϊοκηδογ, δηά οἰἤθγβ, ἤλνθ, οὐ (ἢ6 δυυθμοῦΥ οἵ 
(ΕΞ εὐπιθη!ι8, σοπ]θοίαγεα Αἰβυσπίνων, 1. 6. ΒρΕΠηΡ 
ἔτοτῃ υυυδῖα. Το τηϊς. ορίηίοη Δι δίβύθίῃ αἷδο ϑεβθιηϑ 
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ἴο 1Π6]1}6 ; 81ης56 ἢ6 οἰί68 Θχδιῃρ68 οὔ ἰαΐ τνογὰ ἔγοπι 
ΖΦοβορίι. Απηί. 16, 10., (ἰδἰ0}}}8 ἔο. λα, Α. Η. 14., 
14. ἃ 17, 41.. διορῆδη ὅδ. ἴῃ νος. Κῦτα, δηά Μδοετο- 
διυ5, δαί. 1, 17. Βιυῖ 81} (πΠ6 Μ5Ν. δηδ δηίϊδηΐ γ εγ- 
8108 ἄργθα ἴῃ [ἢ6 σοιηπιοη γοδάϊης. Ηθησθ οἰἤοσβ 
πηἀοτβίδηἀ ὈΥῪ τς Λιβερτῖνοι 6 »)}8 ἸΏ ΠΑ] Δηΐ8 δηά 
οἰ ΠἸΖθη5 οὗ Ζι δογέμδ, ἴῃ Αἰτίσα ργορθῦ, ογ (δγίῃαρο, 
ΟἰΠ6Γ ἃ ἴον οὐ ἃ ἀϊϑίγιςῖ. Βυΐ {παῖ ἔἤθγα ψγὰ5 ΔῪ 
δ οἢ. ἰόν σληποί θ6 ρτονθά.Ἐ ὍΓΠ6 τπηοϑὲ ργοῦδ 06 
ορϊηΐίοη, δηά (δὲ δαορίοα ὈΥῪ τηοϑὲ (οιμιηθηΐδίογβ 
Ποπι (ἢ {ἰπ|6 οὗ (Πγυβοβίοι, 15, (πδὲ {Π6ὺῪ θοῦ 76 νν8 
ψοπὶ [Π6 Εοιηδη8 Πα ἰαζθη ἰῇ ν8Γ, δη( σοηνογοά 
ἰο Βοπιθ, θυΐ δἤδγνγαγαὰβ ἔγοθὰ ; ἃ ψῇοβθ βχρϑῃβθ 
{118 δυηδροραθ Πδά θθθη δ}, τ ἢ] ἢ πλῖρ]ς Πᾶνα 
Ὀθ6Θη ΡΓΟΡΟΓΙΥ ο4]|16ἃ {πΠ6 ϑυγπαφσοσμα ὁ" ἐδ Ποπιαηα. 

Ἐ Ύεὶ Βρ. Ῥξᾶγοα οὔϑεσνε :-“)εὲ Βηά ϑιυΐϊάδβ, ἰῃ 8 1, οχίσοη, 
ΒΑΡ ἀροη (ἢ νγογάβ Λιβερτῖνοι, ἴπαὶ ἰξ 18 ὄνομα τοῦ ἔθνους, (ἦτ 
παν! ὁ α ρῬέορῖο; δῃὰ ἴῃ Οεεὲ, (οϊ αϊϊοπῖς (ατιλαρὶπὶ παὐϊέα ἱπίοτ 
(αιλοίϊοοβ δὲ Τοπαϊϊδίαθ, Ρυ Ὁ] 8ηεὰ τὐῦῖαἢ Ορίέδίυϑ᾽ 5 τσόγκβ, Ῥαγίϑ. 
1679, (Νο. 201, ἀπά ρΡ. 67,} να ἴτε ἴΠεϑε νγογάβ, Ῥ]οέον Ἐρίδοοριε 
Ἐροοίεδὶδ Οὐυἐμοίϊοξ 1, δετιἱποπδὶς αἰτὶς, ἰὐπὶα8 Θεὲ ἐἰϊο; μεδίίσαπι 
ποπ ἰαίοὲ οοηϑοὶϊεπίϊαπι. ἔὐμλίῳ ἐξ ἑῆογο; αἰ ὴ6 τοοτία κποιος ξξ, 
Εγοτῃ ἴπεβα ἵνγυ ρβϑββᾶρδβ ἴζ ἀρρβᾶγβ (ῃδΐ ἐῃεγα νναβ ἴῃ Γἰδγα ἃ τονγη 
οὐ αἰείτί οι οὐ] δὰ 1 ἐδογέϊπα, ΜΝ Ὦοβα ἱπῃδθϊϊδηϊ8 θογα ἴπ6 ἤδη οὐ 
Λιβερτῖνοι, 1 δετέϊποδ, πῆ ΟὨ ΓΙ δι βΏὙ ργαναι δὰ τἤθτθ. Τ ΠΟΥ 
πιδὰ δὴ Ἐρίβοοραὶ 866 διποὴρ {βεπν, ἀηαὰ (6 δϑονε-πηθηιοηθὰ Ἡὲδ- 
(07 Ψ"85 ἴῃ εἰγ Βίβῃορ αἱ {Π6 (οιμποῖ! οὔ σαγίμαρε ἰῃ {πε γείρῃ οὗ [868 
ἘἈοπίδη Επηρογοῦ ΗἨοπογίιβ. Απάὰ ἔγοιη ἤδηῆσα 'ΐ βϑοηϑ ρΡΓγΓΟῦΌΔΌ]Θ, 
ἴπδι τς ἴοννῃ οὐ αἰδίγίοί, δηὰ {Π6 μεορῖςβ, Ὄχἰβίθα ἰπ τὰρ ὝΓΛΟΝ 
οὗ νηοῦ [κα ἰ8 Παγα δρϑδακίηρ. ΤΠΘΥ νοῦ {ζ61ν8 (πο ἀουθε), 
Δηἀ ΤΑΠ16 τ 88 {πε (γτγθιΐδη ἀπά ΑἸοχαηάιΐδη }ενν8 αἰά, ἴο ὑγίης 
{πεῖν οβενίηρ8 ἴο Ψεγυβδίεπι, ἀηὰ τὸ υγουθῃϊρ Ποὰ ἴῃ {ἢ6 ἰκ 20}. 
πέτα. Οὐπεθιβ, ἰῃ ἢἷ8 ἔερ. Ηδῦ. 2, 23. βαγ5, τπαϊ τῃ6 σδνν8 το 
᾿νοά ἴῃ Αἰεχαηάνία δηὰ {10 γα, ἀπά 41} οὐ μον σον ψῇῆο Πἰνεά οὐϊ οἵ 
106 Ηοἷν μπᾶ, ἐχοερῖ ἰἢοβ86 οὔ Βαῦγίοῃ πὰ ἰ(8 ΠΟΙ θοΙι Ποοά, 
γνοΥῈ Ὠεἰεἰ ἴῃ ργθαῖ σοηίετηρῖ Ὀγ ἴΠ6 7ενν8 το ᾿η πα τοὰ Φεγυβαίθπ) 
δη( διάεᾷ; μᾶγ Ὺ οὐ δοσουηῖ οὗὨ τῃεἷγ αὐυϊτίηρ {Ποῖγ ΡΙΌΡΘΙ οοιπ- 
(γν, δηά ρμαγν οἡ δοοουμΐ οὔ {Πεὶγ υδΐηρ ἴη6 γεοκ ἰαηριιαρο δηὰ 
θεῖπρ; φυϊίς ἱφπογαηῖ οὗ (δὲ Ζενδῃ, ΕῸΣ {686 σβββθοῃς ἰΐ 866 Π18 
ῬτΟὈΔΌΪΘ, {Ππᾶὲὶ {Π6 2 ἐδεγέϊπος, Οψγοπίαης, δηὰ “Δἰεχαπηήγίαπε, Ὠλὰ ἃ 
ΒΘΡΆΓΘΙ 6 βυμβροριθ, (88. ρεγῆαρβ (Π6 ΟἹ] οἰαηβ δηὰ (ἢο88 οὗ Αϑ|8 
Π86,) τῆ Ψοῖν8 οὗ 96 γΓυβα ἢ) ἠοῖ ΒΒ τηρ (ἤθη ἴο δὲ ΡΓεβοηΐῖ ἴῃ 
1Π| εἰν ογπαθοριεβ, ΟΥ {πεν τοί σῃοοβίηρ (0 Ῥενΐογῃ {πεῖς ΡΠ. βογ- υἷες ἔπ δυμϑορίιθβ, ννέθγα ἃ ἸΔΏρΡΌΒΡ᾽ ντιβ τηϑάδ. 86 οὗ, τ ἢ θῇ {πον 
“ΦἸἃ ἢοἍ υμἀογοιαια, 



ΑΌΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟΗΑΡ, ΥἹ. Φ01 

Αιβερτῖνοι 15 (ΠοΓΟἴΌΣΘ ἃ απο οὗ Ἐοηλδη οτἹρίη, δῃὰ 
ἴο 6 οχρδιηθα ὈΥ τσοΐεγθηςα ἰο Βοπιδῆ οἰιϑίοπιϑ. 
[566 Εδοοίοϊαί 8 [μοχίσοη. ΕΔ11.] ΤΠ18. ορίηίοῃ, 
ἴοο, ,18 σοηῆεπιθα ὈΥ {ἢ6 οἰγοιιηϑίδησα (ῃδῖ ὄγπα- 
ἔοκιο ἀοθ8 ποῖ οσσυγ ἴῃ {π6 πηααΐς οἵ [Π6 Πδίϊοηβ, 
θυ βίδηάβ 3νϑέ, δηά μὰ5 ἰο 1 δάἀβθά τῆς λεγομένης : 
ΨὮΘΏσΘ [ὁ ΟἸΘΑΓΙΥ Δρρθᾶγβ (μδΐ Λιβερτῖνοι 185 ηοΐ ἃ 
Ὠδ8ηη6 οὗ γαρίοῃ οὔ σοιηΐγΥγ. ΒΒ 651468, (ῃθγθ ψϑγα, 10 
ΒΘΘΠ8, ΠΊΔΗΥ [ΠΡογίη! οὗ (Π6 26 18 το] ρίοη δὲ 
Ἀομθ. δὸ δοῖί. ΑΔ]. 2, 85. (βρεακίηρ οὗ [Π6 ἂρα 
οἵ Τιρθογῖ8). Αοίαμῃι οἱ ἀ6 88.γὶβ ξρυρα 85 906 41- 
οἴβαυθ ρ6]]6η 418, ἰλοϊαπιααα ραίγυαπι σοηϑυ τη, υΐ 
αυδίυογ 11}Π| ΓΙ θΘΓΌΩΙ σΘΠΘΓ8, Θἃ ΒΌΡΘΓΒΕΓΙΟΏΘ 1ἢ- 
ἔδοίβ, 4ι1615 ΙἸάοηθα εἴ88, ἰῃ 1ηδυΐαη δαγάϊ!ηΐδπ ν- 
Πογθηΐαγ σοΘΓΟΘηα15 1118 ᾿δίγοσίη 18. οἷ 81 οὐ ργανδ- 
ἴθι ΟἿ! τη ογ ἰϑβθηΐ, ν1]6 ἀδιηηυτη, οεΐοσὶ [1414 66- 
ἀδιθηΐ, π131 σογίδιη δῃίθ ἀἰθπὶ ργοΐβδηοϑ Γῖι18 Θχα 8- 
βοηΐ, δ80 ϑιιοί. ΤΙΡ. 86. ἃς ΡΠΠ]ο, Ρ. 1014. πώς οὖν ἀπε- 
δέχετο τὴν πέραν ποῦ Τιβέρεως ποταμοῦ μεγάλην τῆς 
Ῥωμὴς ἀποτομὴν, ἣν οὐκ ἠγνόει κατεχομένην καὶ οἰἶκου- 
μένην πρὸς ᾿Ιοουδαίων. Ῥωμαῖοι δὲ ἦσαν οἱ πλείους ἀπε- 
λευθερωθέντες. Αἰχμάλωτοι γὰρ ἀχθέντες εἰς ᾿Ιταλίαν, 
ὑπὸ τῶν κτησαμένων ἠλευθερώθησαν οὐδὲν τῶν πάτριων 
παραχαράξαι βιασθέντες. 

9. Κυρηναίων, 1. 6. ἐν οἵ Ογγθπθ. ὅδε (ἢ6 ποίθ 
οῃ 4,10. Μεῖίι. 27. 872. Κυιθὺβ ἤθγθ οὔϑεγνββ (8ρ- 
Ρϑδιηρ ἰο Φοβερῆ. Δηι. 14, 7, 2. 16, 6, 1.) [Πα 26 γγ8 
ΤΠ ΠΔ ΡΠ 164 4}} (6 οἰεἰ65 οὗὁἨ (ἢ6 Ογγθῆθαῃ ἐδγγίογυ, 
δΔηά 6η]ογοά {ἢ 58π16 Οἰν}} γισἢ (5 88 [Π6 πδίϊνοβϑ οὗ 
16 σΟιΙΠΓΓΥ. ᾿ 

9. ᾿Αλεϑανδρέων, ἰ. 6. εἐζχ8 οὗ ΑἸοχδηδγίδη οσγὶρίη, 
80 Δοβαρὶι. Αηΐϊ. 19, ὅ, ἃ. τοὺς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ Ἶου- 
δαίους καὶ ᾿Αλεξανδρεῖς λεγομένους. Τἢδὶ ἃ σγοαΐ πγὰ]- 
«(τυά46 οὗἩ ΨΦ6ν8 δά {[χ6ῖν δροάθ ἴθ ψὸ θα ἔγοτὴ 
ῬΉΠο, 971 ο. ὅτι οὐκ ἀποδέουσι μυριάδων ἑκατὸν τὴν 
᾿Αλεξανδρείαν καὶ τὴν χώραν [ουδαῖοι κατοικοῦντες, ἀπὸ 
τοὺς πρὸς Λιβύην καταβαθμοῦ μέχρι τῶν ὁρίων Αἰϑιωπίας. 
ΤΙ6 οἰ ν 8 αἰνἀεα ᾿ηΐο ἥνα ραγίβ, οὐ τψγαγάβ, ἔνο 
οὗ νυν] οὶ ογα δητγοΥ οσσαρίοα Ὀγ Ψψ6νν8, ψ᾽οὸ Πα 
υε5:465 δοδίίογοα παδιταϊοηβ ἴῃ (ἢ6 οἷποῦ συδτγίθιβ. 
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68 ῬΏΠ]ο, 978 κα. Τί (Π6Ὺ δη]ογοά {ἰπ6 ἔγεεάοιι οὔ 
(Π6 οἰἴΥ, ν6 ἰϑάγῃ ἔγοῃι ζοβορῇ. Αηΐ. 19,1, 1. 19, ὅ, 
4.: δΔηὰ (παῖ (Π6Υ δά {Πεὶγ ον ρμτγοίδοίϊ, ογ ρονοζ- 
ΠΟΙ, ΜΝ ἢΟ ννὰ5 βίγίὰ {Π6 ἐθναρχὴς, Δρροᾶγβ ἔγοπι .90- 
860ῇ. Αηΐί. 14, 7, 9. (Κτοὺβ δηὰ Κυϊη.) Τῇ νογὰά 
ἐθναοχὴς τοι ηἀβ π|6 οὗ (6 ΓιΔοραοπιοηΐδη ξεναγοὶ, 
τηρηποηρά ἴη ΤὨυςγή. 2, 75. ΤΠ ἀπὸ, νῃϊςἢ οα- 
ΟἰΓ8 7.81 δίϊθγ, βϑσῃϊῆθβ ἀδδοοηἰθώ ὕγοηι (Ἰ1Κα6 ἰἢ6 
γεἸςἢ αρ). ὅ66 (Π6 πῃοίβ οῃ Μαίϊί. 156,1. Οη συβη- 
τεῖν 886 ἴΠ6 ηοῖΘ οὐ Μαγκ 8,11. [{ 18 ορϑβογνϑά ὈγῪ 
Ποάάτνιάρα, {ἰἸὰῖ 88 {ΠΠ|6 πιοβί σοηβι θυ Ὁ] 6 βΒυῃδρόρι 68 
ἴη Ζ6γυβϑαίθπι ἢδά ϑαοἢ ἃ Κίηὰ οἵ δοδάθιῃηῃν ογ Ἵοϊ]θρθ 
οὗ γουηρ βϑίυἀοηΐβ Ὀδ]οηρίηρ; ἴο ἰΐ, ἱπϑιγαςῖοἃ ὑπάοΓ 
βοιηθ ςεοἰοὈταῖθα ΒΔΌΌΙ, 1 18 ηῸ ψΟηΔδΓ δυο ΠυΓ56- 
τίοβΒ βου] δοιὰ ἀϊβριυζαι 8. πΚ6 [Πο86 βροκβθῃ οὗ 
ἢοΓ6. 

10. καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ, καὶ τ. π. ᾧ. ἐ. 
ΣοΦία πυϑί, ὈΥ {Π6 ἴογεο οὗ {Π6 σοηϊοχί δηά οὗ {ἰ16 
80) 6ος πιαῖίον, ἀδηοία αἰυὲπα τυϊδάοηι, ἩδΔιΘΙν (να 
σὨοῆν σοηβι {64 «68 ᾿θαγηϊηρ.), ἃ ἰΠογουρῇ 
ἜΝ ΕΝ οὔ τἢ6 δεγιρίυγοβ, αηά οὔτ εν 8 [ἂν 
8η( ΒΔογβα Πίβίογυ ; 88 8 οἰβαγιΥ ἀρραγθηξ ἔγοπι 1ἢ 6 
ἀϊδοουγβα οἵ διίθρῆθῃ, γθοογάβά 1ηὴ 1Π6 παχί σῃαρίθγ. 
ΒΥ πνεῦμα 15 τηρληΐ {{|6 ἀἰνὶπα ρονθγ Ψψῇϊοἢ βι- 
ροτιθά ἢΐπῃ δηὰ δνϊπορὰ 118 εἰσδον 1 ᾿ἶπ|. δ66 {ῆ6 
ῃοία οἡ Μαῖίϊ. 10,40. Μαῖκ 18, 11. ΤΙΙΟΥ οοι!ά 
ποῖ, νγϑ' ἅγ6 ἰο]4, γαβϑιβϑί [Π6 νεῖρῃϊ οὐ ἢ18 ἀγρυπιθηῖβ, 
ΟΥ {π6 ἴοιςθ δηὰ βόϑδγ οὗ ἢϊ8 ογαΐογσυ. Καυϊΐποοὶ 
(ὨΪΏ1Κ8 {Ππ|40 ἘΠ ΓΟ 18 1η ἀντιστῆναι ἃ τηοίδρῃον ἀετὶνοά 
ἔτοῖη ρυρ! δα. Τἢ18, ἤούαναγ, τΠΏΔΥ θὲ ἀοιυδίαί. 
(8ες Κτοῦβ οἡ δὶ. ὦ, 11. δηά 1ῃ6 ποία οἡ 1μΚα 
91, 15.) Ῥυίοδθιιβ οἰΐθ5 ἔννο ΝΘΥΓῪ 81Π|}}8Γ ῥᾶββδρθδβ : 
ὨΔΙΠΊΘΙΥγ, ϑαρ. 7, 80. σοφίας οὐ κατισ χύειν κακίαν. 
“ππιις Ῥνοῦδας, ἴῃ Ὗιι. ΑἸοΙΒ. Τηΐα ογαΐ σοπηπηθη- 
ἀδίϊο οτϑ 'ἂὰξ ἤθηιο οἱ ἀϊσθηίίο ροββοῖ γΊθϑϊβίθγβ. 

11. τότε ὑπέβαλον ἄνδρας ---- Θεὸν. Ὑποβάλλειν Ῥτο- 
ΡΘΙΙΥ 5ἰρηϊῇοθβ ἴο ρωὲ μηάθν, δια, (Ὁν 8 πηθίδρ τοῦ 
ἰακοὴ ἔγοιῃ {Ππ 6 ἀδιὴ8 οἵ Δη1π|4}5,} ἀθηοίθβ ἴο ἱπίγοάιιοθ 
ΔΏΟΙΠΘΓ δηα ΞΌρροϑί(ίοιιβ ΟΠ] ἴο Δὴγ τηοίῆογ. Μοχγο- 
ονϑγ, ἔγοηι 16 ἔοτεθβ οὗ {Π6 ὑπὸ, ἰπάον, ἴἰ Β' “168 ἴο 
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δεσσοδέ α ἀϊπέ, δάνίβ6, ὅτε. ; δηᾶὰ 4150 διεεδιηϊογο, 
δμεδογδγο, ἴο 56ῖ οἡ ἃ ϑασυ56Γ 1Π Δη ὑηἀογἢδηα ΨΥ. 
80 Ατγίβεἰα. ρ. 618. (εἰϊοαα Ὀγ Ε]Βη6γ) ἑτέρους διακόνους 
ὑποβαλλόμενοι τῆς συμβουλῆς ὡς ἀληθώς σκιαμαχεῖν 
ἀναγκάξουσι.. ΜδΗῊΥ ΟΥΠΟΓ ΘΧΔΙΏΡ]65 816 ργοάιςσοα ΡΥ 
ΕἸ5Ξπου, Υριβίοιη, δηά [,οθϑη 6 γ. 

11. ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωὺύσῆν, ““ ᾿τπηρίοι!5, αθα- 
βΒῖν6, Δη4 σοηίυ 6] 1 ου8 Βροοοΐθ8." ΤΠ}8 σοηβε υϊοά 
ἃ σᾶρῆδὶ οῇδηςθ, βίηςθ τὶ Ἰηνοϊνεα σοηϊεπρί οὗ [16 
Ταεπρ]6 δηὰ Βοϊισίοη, (566 ΠοΥ ]Πηρ8 Ὁ. 9, 48, 8.) 
ἢ οἢ 8 πουρσι ἴο ΡΥ σοπίοπιρίὶ οὗ {6 1)εἰγ, 
ὈΥ ΨψΠοιὴ {6 [νν Πα θϑθη ρῥτγοιπιραῖεα, δηὰ Ὀγ 
τνῆοϑα ργθβθῆσθ [Π6 Το ρ]6 ν88 ποιρῆς ἰο θ6 ρ6- 
οὐ] !ΠΥ]γ ανοινοά. Οη βλάσφημα εἰς Μωὺσὴν ᾽ εἰ- 
βίο οἰ(65 Φοόβθρῇ. Β6]]. ῷ, 8,9. 46 ἔββθηϊβ. σέβας 
δὲ μέγιστον παρ᾽ αὐτοῖς μετὰ τὸν θεὸν τὺ ὄνομα τοῦ νομο- 
θέτου, κἀν βλασφημήσῃ τις εἰς τοῦτον, κολάδεσθαι θανάτῳ. 

12---14. συνεκίνησαν τὸν λαὸν, ““ Ἔχοί[6ἀ (ἢ ρεοορία 
ἴο σομῃιηοίοη. Τῇ Ψψογάβ8 συγκινέω ἃηὰ συγχέω 
86, Κα {τη6 1 .δἴ ψογάβ. σοιηηονοσο, σοποιϊίδιο, 
δη(ἰ 5οιηθι  ΠΊ68 φιΐδοθο (510 Ῥηφοάτγ. 1, 2, 2. οἰνταῖ6πι 
ΤῊ Ϊθο 6 ΓΘ), ιἰ561 Οὗ β8ἐἐγγὶηδ ἸΡ ΔΏΥ ΟἿΘ ἴο δΔηρθι, 
Β6αἀτοἢ, ΟΓ ΔΠΥ Οἴδογ οὗ [6 νἱοἰδηΐ ῥϑ55:0η8, ὈῪ 
σοηίοιιπάϊπρ' {π6 πηογὰ] ρογοθρί! οη5. 

14. ἐπιστάντες, ““ σοιηηρ' ἘΠΟΧΡΘΟΙΘΑΪΥ ἀροη Πϊη,.᾽ 
566 [ἢ6 ποία οἡ 4, 1. Τἢ!5 ψογὰ πηυδί 06 τοίογγοά, 
ποῖ ἴο {Π6 Β0θο ΠοΓβ, ὅτο., Ὀὰΐ ἴο (Π6 λαὸς, [Π6 πρεσ- 
βυτέροι, ἀηὰ {6 γραμματεῖς. Καὶ 185 ποὶ υῃΐ6- 
4υσηίγυ, ἰῃ ϑογίρίαγθ, 564 [ὉΓ ἃ ργοηοι τγοΪδέϊνα : 
δηὰ οὔ {π|81 ᾶνα γϑιυηαγκοά θχδιηρίθϑ 1η (6 ρυγοϑέ 
οδηοη οὗ Αἰτὶς βέυ]θ, Ἱπυσγάϊἀο68. Οη ἁρπάξειν 866 
{Π6 ποίΐδ οἡ 2οἷ. 0, 15. 

19.--Ἰ4., ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον. ἤΑγειν 15. ἃ ἰθΘΓΠῚ 
ΔρΡΡιγορτγίαίβ ἴο {088 Ψῆο δα Ὀγουρ)ϊ θοίογο Ἰυάρεβ, 
ΟΓ ἰδ ἴο ργίβοη οὔ δχθουϊζίοη. (866 Μαῖί. 10, 18.) 

18. ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς, “ 56 0 [α[86 νῖί- 
Ὁ,65565.᾽ [{ 848 Ὀ66η πλ106}} ἀἰδοι15564 1 νν]αῖ 5686 
1686 ΡΘΓΒΟΠ8 ἅΓ6 8814 ἰο 6 [8186 ψι!ῈῺΠ658685ὅ. ΜδηΥ 
(Οοιηπιοηΐαΐογβ, ἃ5 Οατοία8, Μιοἤδ6}15, Δηαὰ Ἐοβθη- 
ΤΆ ΠΠ6γ, ἐδ Κ παι 1 ψ88 ὈΘοδυ86 {πον τϊηρ] οα [8136- 
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Ποοα νι ἰγσα ἢ, δηἃὰ τι ῖβῃοα τε ἰο "6 Ὀοϊονοα (ἢ δὲ 
νη δὲ δίθρμδη ἢδα 8414 ννὰ8 βροϊθῆ 1η δροιηηδίίοῃ 
δΔπ4 σοηϊοιηρύ οὔΠ6 τ}: δηά {Π6 ἴνν. Εις (ἢ 6 
{6 ταᾶβοη ἔογ 16 Δρρεοὶ]ἰΐοη 18 ἰδὲ Ὀγοιρμί ἴοτγ- 
ψαγαὰ ὈΥ ΟὨΠγγβοβίομι δηά (Ἐουπιοηΐι8β, δὰ ψ ῃ]οἢ 
οσσυτγοα το Κυϊποοῖ ; παπλοὶγ, ἐμαὶ {ΠΕΥ Πδὰ γε- 
Ροτγίβα {ῃ6 ψογαβ οἵ δίβρῃθη, ρογνθγίίησ (ἢ 6πηὶ (0 ἃ 
86η86 ἀἰβδγοηΐ ἴσου (Πὰς Ιηἰοηάἀοά ὈΥ (ἢ6 Βρϑδκοσ. 
“« ἘῸΣ (οὔβογνεβ Κυϊηο6]) δίθρηθη δά ποῖ 8: [ἢ 
976805 [6 Μαββιδῃ σψουἹὰ ἀδϑίγου (ἢ6 Τοιρ]8 ; 51|πῸ06 
ποΐ δνθῇ “6818 ἢϊπη86 1 δὰ αν βροκθη ἴο (ἢδί 
οἴδοιί. 866 ἐδ ηοίΐίθ οἡ Μαεαίι. 26, 61. )δηὰ Μεαίί. 94. 
δίθρῃοδη Δα ηοΐ 5881ἃ (Πδΐ .96815 νου] δργοσαῖα [ἢ 6 
Ττιῖ68. ριθβουιθοα Ὁν Μοβθβ (τὰ ἔθη). 4“76805 Πδ6, 1Πη- 
ἀε664, ἰΔυρῆς (μὲ {Π6 ἴσὰθ ψόογβῃρροτβ οἵ αοα νου] 
ΜΟΓΒἢΡ ΗΠ 1ἢ βρ γί δηα ἴῃ ἰσυτῇ (ΔΦοῆ. 4, 98 ἃς 24..); 
Μ Π6 ΠΟΘ 1{ τηὶρῆτ Ὀ6 Θαβν ᾿ηΐογγοα τῃαι ἴἢ6 ἔδνουσ οὗ 
Οοὐ ἀϊὰ ποῖ ἀορεπά προ αχίθγηδὶ γῖθ8; δυΐ (ἢδέ 
{Π61Γ οὔβογνδηςσα 88 ἰὸ ὑ6 δίορβδίῃοσ περὶ ες Ὀγ 
ΑἸ τ 808 ΤΟ] ονγοῦθ, δηαὰ ψουϊὰ σραβ6, ηοΐ ὄνϑρὴ 1{Π6 
ΑΡοβι168 {πϑιηβεῖνθβ, δὲ [6 {1πΠ6 ΠΟῪ [ἷἢ αιιοβίϊοῃ, 
Ὀο!Π!ονεά. δ66 Αοίβ 10, 14. βΒ6η4. 11, ὦ. 5644. 1ὅ, 
40 ὅς 21. ΤΠ .6»γν8, Ἰπάδθα, δὰ ἐπ ορίηϊοῃ (Πδι 
ἃ ινίηα ΙΘραΐθ, ἃ Ῥτγορῆεί, (4ηἀ ἰπογοίοσγα (ἢ 6 
Μδφβ514},) δὰ ρονγογ ἴο ργοπγϊραία ἰᾶνν8 γοϑρθοίϊηρ 
(ἢ6 οχίθγηδὶ ψογβῃΐρ οἵ (σά, ἰο ρϑγιη βοϊηρ, 1ηἴογ- 
αἰοῖ οὐ αὐγοραῖΐο οἰεγβ (866 {π6 ποῖβ οἡ Μαῖίϊ. 91, 
14. 70οΪ). 1, ὁ5. Ὠρουΐ. 18, 18.) ; θαΐ {πὲ (6 ΜεΘ8- 
9:4ἢ ψοι ἃ αδγορσαΐίο αἰΐ τ᾿ τιί65 οὗ Μοβθβ ἔθ. ὈΥ͂ πο 
ΤΏ68Π8 θε]]ονθα. Νον 1 ΨῈ σοπηρᾶγα {6 ψογάβ οὗ 
δίαρῃθη, ἴῃ 7, 48. 5644. ὅς 561. 56η4., ΜΠ 1Πο056 οὗ 
9768ι.8, ἴη Ζοἷι. 4, 25. 5664ᾳ. ἀη Μαῖίι. 28, 85. 5664η., 
1{ 15 τηδηϊίοϑε ἰἢδὺ δίθρῃθηῃ, ἰῃ ἢ18. ἀΙβϑοοῦγϑοβ ἢ 
[ἢοβ6 6 )8 ψῇῃο ἰἴπ νϑῦ. 9. ἅγθ ῥγοίδββθαϊυ παπιοά, 
δα διουρσῇέ ἔογναγα βοηθ πΊογο ΘΠ ρὨ αηρθα ποι! οη8 
οἡ {ἢ8 ψογβϑῆϊρ οὗ (σοί, δηα ᾿84, διηοης οἴ Πογ δάϊιηο- 
ὨΠΙοη 5, ἰοΪά Ποῖ πὶ οὰ νγὰ8 ἴο 6 ψουβῃρροά 
γα οῦ ἢ τἢῃ6 Ποαγῖ, δηαὰ ὈΥ τἰρῇϊ δοίίοηβ, (ἤδη ὈΥ 
ΒΔΓ ἤσ659 δηά οχίοιηδὶ χγἰΐθϑ, δηά {πὶ {Π6 τυΐϊη οὗ 
(Πριτ βδίαίθ, δηᾶὰ {τὸ ἀδβίγυσξίοη οὗ (ἢοὶν ᾿οαΞίοά 
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Τορΐο, ᾿προηἀθα ονοῦ (Π6 Φ6 8, Ὁ}1685 (μον βμουϊά 
ΤΟροης ἀπά δοκηονϊεάραε {6818 88 {6 Μεβϑίδῇῃ. 
ΤΏΘΥ, {πογθίογθ, ὃν ρεγυογἐϊπα ἐδθ τυον 45 ἀῃιὰ τηθδη- 
1ηρ οὗ δίορίθῃ, ψϑυα “αΐδο ιοϊέγτι65565." 

ΤΠΘΓΘ 18, ΠΟΎΘΝΘΙ, ὯῸ ΓΙΘΆΒΟΠ ἴο ΒΌΡΡοΒΘ ἰδ 
ϑίθρῃθη αἰἰβι! ΟΥ̓ υπαοτγϑίοοά [6 τηγβίογσυ οὗ (ῃ6 
δυτοραίίοη οἵ (Π6 Μοϑαῖς [,νν, ψ ἢ {π6 ΑΡροϑι]69 
ἄο ποῖ 866} πη θα! δέον ἴο ἢδνο υπάοτγϑίοοα ; δηᾶ 
10 18 τη οἢ [688 ΡγΟῦΔ0]6 [πὲ ἢθ ΟΡΘΗΪΥ ἰδυρσ ψἢδὶ 
Ῥδὰ] ἢ πΊ561} 80 την γθᾶγ8 Δέ[ογ 1ηβ᾽ηπμαίθα Ψ] (ἢ 80 
ταῦ ςἢ σδικίοη. (οαασγιαρθ.) 

18. ὁ ἄνθρωπος οὗτος. ΑἩ δἀρρε]]δίνα οὗ σοπίοιηρί; 
85 1ἴη 21,28. Γμκο 1ὅ, 80., ἀπα ἔγθα ΘΠ ΠΠῪ οἰϑαν θα. 
Οὐ παύεται ρ. β. λαλῶν. Λαλών 18 ἴοΓ λαλεῖν ; 81η66 
(48 ϊσκηδθῦ οὔβθγνβϑ) 81} νϑαυὴβ ὈῪ ψΠ]οἢ ΔΩΥ οοηζί- 
πμαίζίοη, ΟΥ [ἢ6 ΠΟΠΙΓΑΓΥ, 185 5 μη 6, γα ὈΥ {6 
Οτοοκϑ {{π18 Ἰοϊηοα ο ραγέϊοεὶρέίε5, ἀπὰ ποῖ 7ηηιέυεε5. 
566 1Π6 δχϑιίηρῖοβ δαἀιοθά Ὀγ δ] πᾶ Γ δπὰ Ὑ εἰ- 
δίεϊη. (ΑἸ γυϑβοβίοπι γϑιηαγκβ οὐ ἰῃ6 οζαρβογαΐϊοη 
σοηίδἰηθα 1η {Π18 ἜΧργθβϑίοη, Ψῃιοῇ Ὠϊηΐϊθα (δὲ (ἢ18 
νν85 ϑίθρηθη᾿Β σοηξη018] ΘΠ ρΡ]ουγτηθηΐ. 

Βγ ἁγίου τόπου βοπιθ (οτηπηθηΐδίοτα υηάογβίδησ 
[06 εἰέν. Βιιξ ἀββιγθα!]Υ Ὁ πιυδί θη π6 7εριρίο; 
ἴοι ΘΓ βδ θ 15 ἡθνοι οα]]6 ἃ ἅγιος τόπος, θυὲ ἅγια 
πόλις; ὙΏΘΓΘΔΒ ὈΥ {Π6 2)ύγηιθ)" [6 ΤοΏΡ]6 18 οἴϊαη 
ἀαβιρηδίαα ; 458 ἴῃ Αοἰβ 41], 28. 25, 8. δὸ «αἴ8ο Εϑάγ. 
9, 8. Ρ5. 44, 8. 15. 60, 18. Τούτου 15 Βροίκοῃ δεικτι- 
κῶς ; ἴον ἴῃ (Π6 ΤΘΙΡ]6 ψογα πο {ἢ 5{{1ηρ5 Οὗ [ἢ 6 
Βαηῃοασ. δ66 ΟΙἢ οὐ Μαῖίί. 27, 8.1. Βγ νόμος 
15. πηθδηΐ {Π6 τιΐε8 ργθβϑοσίροὰ Ὀγ {πὸ Μοβαὶς 1,νν. 
(Κυΐϊη.) ᾿Αλλάξει. 1 δίερμθῃ υβθα {Π6 Θχργθββίοῃ, 
10 ψ)͵ὰ8 ὈΥ ἃ βογί οἵ θυρἢθπηβ ον αδγοβαΐθ; 88 ἴῃ 
ΗδοΡ. 1, 12. ΟὨγυϑβϑοβίοιῃ 8648 ἴῃ [18 ραῦδρίγαβα καὶ 
ἀντεισάξει ἕτερα... 

15. καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν. Οἡ [86 νοΓ} ἀτενιϑειν 
866 [Κα Φῷ, ὅθ. δοιηδ δ (ομηπηρηίδίογθ, 45. Ησιι. 
τῇδηη, Ὑ εἰζον, Βοϑηβοη, δηῃὰ ᾿ϑοάαατγιάρα, ἃζὰ οἵ ορί- 
Πἰο ἰδῇ δΙΘΡΏΘΠΒ ἴδοθ νν88 πηδβ ἴὸ β8[}1ὴ6 5.96)". 
παίιτγαϊίν ὃν α υἱαιδίο ρσίογψ, 85 ἀἰὰ {παὺ οὗ Μοβα8. 
(Εχ. 84, 99.) ΤΠθ ρσγδδίθσ παι θγ, ΠΟ νΟΙ, ὃς 
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Οτοιυ5, Βγοηηΐμβ, 1 Επίδηιϊ, Ργίσθουϑ, Εγαϑηπι5, Μ|- 
οΠ86}15, Βρ. Ρβάᾶγςοβ, [βοξθηπλ] ον, αὐμὶ Κυϊηοεί, 1π- 
ἴογργοὶ ἐξ ἃ8. ἃ ργονεγθιαὶ Ἔαργθϑδίοῃ, [Πα] σαί πρ' δὺ- 
διιϑὲ πη8] 81. δηὰ ἀνθ σγαςθ, 86 89 ΠΕ" ̓ΏΘΡΙΓΘΟ 
Γόνογθησα δη να; δηή {πον ἃρρεδὶ ἴο ἔβι. ὅ, 4. 
ῷ ϑατη. 14, 17. 19, 27). Οδη. 838, 10. [δι πο πρά 
(ο ργοίδυ {Π6 ἰαιῖογ ἱπιθγργοίδιοπ, ϑβίηςσα {ἢ γα 18 
ῃοίπιης 8814 ὃν ὅ8ι. [μΚὰ ἰο ἰοδ 8 ἴο ΒΌΡΡοβα {{πᾶῖ 
(Πἰ5 Ψν88 ἃ διρεγπαίμγαί σίογψ Κα τῃὰὶ οἵἩἨἁ Μοβ68 ; 
Δη4, 88 ἴο {Π6 ρᾶββδαρο οἵ Εχοά. 84, 290,, [ῃ6 81: δηά 
ΙὩΔΏΏ6Γ οὗἁἨ 1{ αἰδτβ τηδίογι αν ἔγοῦὶ {Πδὶ οὗὨ (ἢ 6 
Ργθβθηῖ. Αξ (ἰδ βαηθ π|6, 1 δάπί {Ππ40 [16 δυρυβῖ 
ΤῊ Δ] 651 8π4 αησείϊς ᾿Ἰηηοσθήσθ ΜΠ] Οἷ, δ οηα ἔογ! ἴῃ 
{16 σοιιπίθηδηςα οὔ [ἢ15 σγοδῖ ργοίοιηδγίνγ, σδη ΟὨΪΥ͂ 
6 δϑογιίρθα ἴο {ῃἢ6 μονδγ οἵ {Π6 Ηοΐγ δρίγι; δηά 
(Παγοίοσο (ἢ6 σδ86 οἵ Μοβ68 τη Υ, ποῖ ΠηργΓΟρΟΙΥ, θ6 
εοπιριγοώ Μ ἢ ἴ. Απηάὰ {{||8, Ἰηἀδοά, 15 ἄοπα ΌΥ̓ 
ΟἸγβοϑίοπῃ.  Ργίςδιιβϑ δρροβί(οἷν οἰΐθ8 γυάδηϊ. 
(βρθακίηρ οἵ [,δυγεης15 δδοαΐ ἴο 8ιἘ{ὸ τη ὙΓα οι) 
ΠῚ οβ ἄδοογα βρϑηάιῖ, Εἰ ρονααθ οἰ ουπη 8} 681. 
Απαὰ γοϊβίθίη [88 σαυοϊοα βονογὰὶ ἘδΌΡΙηςΑ] ρ85- 
βᾶρ65 σοηίδιηϊηρ ἰἢ6 ΒΔ 16 ρἤΓαβ6 ; 8ἃ8 αἷβο ϑοβοεῖί- 
ὕθη, ΨΠηΟ ΓΘΙΏΔΙΚΒ: ““ [ηαϊριίίδιυγ δυΐθπὶ 8ι1Π|τη8ἃ 
πληροφορία, αὐ δίορ[,Δηι18 1Π8ίγαςοία8 σογαηὶ [πάϊς 
δρραγι. 

ΓΗΑΡ. ΥἹΙ]. 

Νον [οἸ ον (6 δροϊοροίς ογαϊίοη οὔ δίορδαϑηῃ ; 
οἡ {6 ρίδῃ δηά ἰπίθηξ οὗ νἱοῖ (ὐοπηπηθηϊαδίοσβ 8Γ6 
ΌὈΥ ΠΟ πιθᾶη8 δργθθᾶ; δηά, Ἴσοῃϑδιαθγίηρ ἰπαὶ {Π|6 
ογαιτ ἢ ΜὴῈ5 ΔΌΓΟΡΕΥ Ὀγόκοη οἢδ, ᾿ἰ 15 ἢο ψοπάογ (δὲ 
ψ6 βῃου !α 6 ἰοῖ ἴῃ {Π6 ἀδγκ 88 ἴο {πΠ6 τηοάδ ἴῃ ψἢ οὶ 
{6 ϑρθᾶκϑγ νου ἤάνα ννοτκαα ὑρ (Π6 σοῃο]μβίοῃ ; 
ἔογ {ἰδ διθρῆθη νψὰβ ῥτοσθθάϊηρ ἴο βρθᾶὰκ ἐγ γ, 
15 ἰδίῃ ἔγοπι (6 οἰγοιυπιβίδηςθ {{Ππ4ΐ0 (6 τηυὰἀθ 
τυδῃθα ὕροη ΐηι, βίορρίῃρ (ἢδὶγ θαγϑ. [ἢ ἀδιδ ησ 
[(ἢ6 86η{Ιπηρηῖ8 οἵ ΤΠδοΪορίδη5 οἡ ἴΠ6 ρίδη δηά 
παΐυγα οὗ {Π6 ἀϊβοουτβθ, 1 8[.4}} ηοΐ ποίςβθ {Π6 τϑ8ἢ 
δηΐ 1|-ἰουαηοα ορίη!οη8 οὗ πηδᾶν ογἰς8, το 18 
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ΟΙεγο ἄοσνη ἰο Ηοίηγοἢ5, νἢο Ργθϑυηθ ἴο σοηβυζα ἰΐ 
85 Ππ||6 ἴο {Π6 μίιγροβο, αηα σοηίϊαϊπὶπρ Βοπγ6 ᾿ἰβἴο- 
ΤΙσαὶ οὐγοῦβ. Τἢδ ἐε έον ἐμᾶσσο Ψ1Π 6 θοϑβὶ γο ιἰοὰ 
ὃν σοηϑίογίησ [ἢ6 πηαῖῖοῦ ἰὴ ἀδίδι!, ἀη οἵ (ἢ 6 ,ὺν- 
16" τ|6 τοῦ Μη} θὲ ὕθϑὶ δ θθα ἴο ᾿υσὲ δἤει 
Θχδπιπίηρ {{|6 (οἱ ον ηρ ον οὐ Ιη ογργοίδεϊοι νν ] ἢ 
1 "αν ἔουπιθὶ ἢ (ἢ αἰιηοϑὲ οᾶΓΘ. 

Οτοίτι5. Ηδιμπηοηκί, Βοβθηιη } } 6 γ, ἃπα οἰ 5, 
(0 Κ {Ππαΐ βίποθ δίθρηθη δα δοθῆ δοσυβοᾶ οὗ ζιυο 
{Πϊηρ5, παιηοὶγ, οὗ ᾿ιανίησ ργθαάϊοειοα [6 ἀδϑίγαςιίοη 
οὗ τι|6 ενιϑὴ Ταπιρία δηά βἰδίθ, ἢ ἤθγθ πηϑδηΐ ἴο 
βῆον {πᾶ {Π6Γ6 ννὰ8 ΠΟΙ. πη} π|80 1 {Π|18.; δηᾶ 
τη 15 ΡΌΓΡΟΒΘ ἴῃ τον θνιηρ ἃ}} {Π61} Δησίοηϊ ἰϑίογυ 
1} ἴο 18 ΟΥ̓ Ἢ {1π|68 Ψὰ8, ἴο Πίηΐ {Πππ|Ὶ τπ6 νου οὗ 
Οὐοά ννᾶβ ἢδνογ σοῃῇηρα ίο σηῷ 0Π6 μίασο, οὶ Πθν ἴο 
16 Ταϊογηδοῖθ, ΠΟΥ (ο {Π6 1 δηλρ]6 ; δηὰ Φ{}|γ. {Πὰΐ 
{Π|6 796 »ν8, [Ὁ πον σαν  Πγ ννοῖσ δα τοῖς ον ἀροας 
δη ἢ ο86 οὗ (ἢ18 ηδϊίοη, νου 566 ον {{|6 γθαβοῃ 
(ΠΥ δὰ ἴο οἰἷαῖπη μτοίδιθποθ Ὀθΐογε ἰογαίρηθβ, 
Νον 8υο ἃ ἀείδησε ψου]α ποῖ δανϑγί ὁ {Π|6 μοϊῃΐβ 
οἵ ογ ϊηδί!οη 1 αϊιθϑι!ο. 

Ιηΐο {Π6 βρθδοιιδιίοηβ οὗ Εσκαγηηδη, Κσαδιιβα, δπᾷ 
Ηεἰηγίοἢ 5 (ἡ ] σἢ τᾶν 6 βθθη 1η Κιιηοε!), 1 5}}8]}} 
Γογθθᾶγ ἴο δηΐοσ, ἴη οὐἵάογ ἴο 6 806 ἴο ἱπίγοάυςο {ἢ 6 
[Ο]]ονίησ νοῦν ναὶ ῦ]6 1ΠΠππϑίγαί!οη8, Ὀγοιρῆς ἴοτ-: 
ψαγα Ὀγ δομοοίίροη, οἡ (δα ρίδη οἵ {{Π||5 ἀΐβοοιιβθ. 

“ς Ϊῃ ογάογ ἴο [6 υηάἀογβίδησ!ηρ οὐ {}ν18 ἀἰβαοιγβο, 
1.85 δ0ορ6 απᾶ ῬμῦΡΟδα τηιϑὶ ἤγϑι 6 τἸρΡΉΥ δοιὰ, 
ἰοϑί, 116 γα δὐγ ἴῃ (δῖ, 6 Ἰησγθᾶβ6 {Π6 αἰ σα ΠΥ 
οἵ σοιμηργομοηαίηρ [Π6 ἀρδῖα:}8. δίθρἤθη 88 δοσιυβοά 
Ῥοίογε {π6ὸ δαῃῃδαγιη (Δη4, ἃ5 ἄρρθδγβ ἔγοιῃ 6, 18.. 
εαἰμπιποιδίψ) οἵ υἱζογίησ ὈΪΘρθπουβ βρθθοῇθβ 
αραϊηδὶ αοα, {πΠ6 Τορ]ε, δπὰ ἴἢ6 Μοβαῖς ἂν, 
θοσδιι86 ἴθ ᾿δα 5814 (αἴ 41} {πΠ686 δύ ἴο 6 δῦγο- 
βαϊοὰ ὈΥ “Ψε508 οἵ Ναζάαγϑείῃ; {πο γοῦν ᾿η!θηαίηρ (88 
γγᾺ8 Γοργοβθηίθαά) ἰο Ἰηϊγοάυσα ἃ ΠΕ το ρίοῃ, δηά 
σἤδηρα δηἀ δηη] (Πα οὗἁὨ {θῖν δίμεγθ. ΤῊΪ8 οὐί- 
ταϊηδιίοη [6 πηθᾶη8 ἰο γΓοίιϊο, δηα βῇῆον ἰδαὲ ἢθ 
ΠΕ Π ΘΓ ΒρΘ 8 ΩΟΓ [θὰ 68 ὈΪΑΒΡΠΘΠΊΥ, ΠΟΥ ἂην ἰῃϊηρ᾽ 
{π8ὲ 15 δἱ νᾶγίαπος ἢ γὰρ γοϊρίοη, δυιΐ ψιδί 18 
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τηοβὲ ἀρΎΘΘΔΌΪ6 (Πογοίο ; δηά (Πδὲ ἢ]8 Ἔχ Γ ΒΒ: ΟΠ 8 δΓΘ 
ποΐ ἰο Ὀδ 80 σοηῃδίΓαρα 88 1 Πα το]εςίοα 8}} γογβῃρ, 
10 πρϑγοῖν Ὀεΐηρ ἱΠ6ὲγ ρυγροβα ἴο βίιονν [ἢδὲ ᾿ΜογΒὮΡ 
ἸΏΔΥ ΡῈ ρῥἰθδϑίηρ ἰη 1Π6 βισῃί οὗ αοά δνθὴ νιίπουϊ 
ΔῺΥ νἱ81016 ΤΘΙρ]6, ογ {Π6 δχίθγηδὶ ροῖρ οὗ [μϑν]- 
{164} σοι) 68, ὁη. ῬοΒ6 Ψ1}} 16 ἀοροηΐβ ΠΟΙ ΠΟΓ 
Ηδς ν1}} ογάαίη 11 ἴο Β6 οοἰονγαίθα 1 οἢ6 οἵ οἵδεοσ οὗ 
1{π086 πηοάρ8. ΤΠ6 πιη)ογ, (μογοίογο, οὗ ἢἷ8 δᾶνϑζ- 
ΒΆΓΙΘΒ 15 Γαβίγοἰθά ; ἢ6 βῇονβ (ἢδι {Π6 ργοοῦ ἰ8 ψεδᾷκ ; 
δηά 6 ψοι ἃ Πᾶνα βϑ0]5 Δ ΓΟΓΙΪΥ αν ησοα [ἢ πιΉ 0" 
ἴο 6 ,αἶϑε, βαὰ ἢ6 ἢοΐ Ὀδθη ργδανθηϊδα ὈῪ (ἢδ ΓΙΓΥ͂ 
οἵ {Ππ6 96}. 
ΤΠ ἀγρυϊηθηίβ ψῃϊσἢ Πα δι ΟΥ̓ (0 Θβιδ Ὁ 18} ἢ. 15 

ορίηΐοῃ ἃγθ ἀδάιιοθα ἔγοπι δυ ἐπ οσιΥ, δη ἃ ἔγοπι δηοίεηξ 
Πιβίοσυ. Ηδ βῆονβ, ὈΥῪ [6 δχδιῃρίθβ οἵ (ἢ6 ᾿ὰα- 
ἐγίδγοῦβ, ἢ ψῇοπὶ Οοά δά Ὀθθη ἔογπιογὶυ σοπ- 
νογβδηΐ, (δὶ (Π6 δυργθῆηθ Βεϑίηρ νγ88 ργθβϑϑηΐ Ψ 
1Π6αϊ, δα .ἱπηραγίθα ἴο {θη ἢ18 Ὀ]6βδίηρ5; δηά ἔμϊ- 
δΙ1οἀ ἢ18 ργομμ!868, θδίογα (6 Τϑιρα ννἃ8 ογεοίθα ς 
δἀάιυοσίης [ἢ6 οχαιρία οὗ ΑὈγαἢδπη), ἔγοπη νϑγ. 4. (0 
8., ἰῆδη ᾿ηἰγοάυσίηρ (ἢ6 ῬΔΙΓΙΆΓΟ 8 ΡοβίθυΥ, 8--Ὁ 
19.; ἔγοπι ψῃθηςα ἴο νϑγ. 1ὅ., ψῆθγα ἢθ δβρθο δ] 
δἀνογίβ ἴο {Π6 τηϊρταοῃ πο Ερυρί, νϑῦ. 14.., δηά, 
δῖ νοῦ. 190., (ῃ6 ἀδραγίυγο ἔγοτῃ (Πδῦ σοιιηῖτΥ. Τἤθῃ, 
αἱ νϑγ. 20. 5664., [6 ἰηἰτοάυςοβ Μοβαϑβ, [6 στοδῖ 
Ῥιορμοῖ, ἤοϑ6 ΠδΕΝΥ, δαυὶν [Ὀγίι 68, ΠπιΘΆΒΈ ΓΘΒ 
ἴογ (6 ᾿ΙΡογαϊίοη οὗ (ἢ6 [8γ86}1.68. (ῆ6 Ιροτγαϊΐοη 
186}, ἀηα ἢ 18 ΠΡ ΡΟΣ οἵ {ὴ80ὸ Μοββίδῃ, ἢ6 ἀδίδι!β 
ὙΠ 80 τιιοἢ [ἢ 6 ΠΊΟΓΘ Π)ΪΠΠ!ς}6 685, 1 ΟΓΘΓ ἰο ρδγο 
[ἢ 6 ΨΑΥ 1ἴῸΓ σοην! Εἰ ηρ᾽ [Π6η] Οὔ Ἰηρστγαίυ46, ψ ηϊοἢ Πδά 
Αἰγοδὰν Ὀθθῃ δυπῃοθα ἰοννγὰ8 Μοβ68 (νοσ. 85 δὲ 80.), 
δῃά δὰ Ὀ66η ρμιιηϊβ᾽ι6ἃ ὈὉγ (ὐοα ̓Β [Π5}}ΠΠ1ρ’ ἰπἴο τῃ 61 
8 ῬΟΙΝΘΙΒ6 Π1Π(, ΡΓΟΠΘ ἴο Ἰάο]δίτυ, βοπηα οὐ ψῃοβα 
Ἂο ἴΘ ΟΝ ἀεοίαϊϊ98, Απαὰ {8 ἢ6 8ἤδινβ {παῖ 

οα ψ88, αἱ Ἰεηρίῃ, Ἰηἀπσοα ἴο ρστγαηΐ {Π6πὶ 8ῃ δχ- 
[ογηδὶ ρίδοβ οὗὁἨ ψΌγΒΏΡ, Βυο 185, δηἃ γἰΐθβ, ἢγϑί ἴῃ 
1Π6 ἴἀθαγη8ο]6 (νον. 44.), τὴ ἴῃ (6 Τειρὶα οὗ 
ΨοΓυβδιοη. (νοῦ. 406.) Νὸοῦ ἀοοθβ ἢδ ομἱῖ ἴΠ6 ταβί οὗ 
ἴπς Ῥτγορμοίβ, ψνο, π6 ὈγΘΠῪ [6118 {6 πὶ (ἢ ἃ 
ΓΟ ΔΙ ΚΑΌ]6 πάθος. οὗ ᾿πἸΖηδίίοη δηὰ δηροτ).  ΟΓΟ, 
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ον {δεῖν βουπά ἀοοίγί 685 γεϑρθοίίπρ' (ἢ6 ἔγι! 6 ΟΥΒΠΙΡ 
οὗ οά, ρογβοουϊοά δηὰ ὄνθὴ ριυΐ ἰο ἄφρδίῃ. Οη 
806 ροϊηΐβ οὗ (ἢ6 ὈΙΟΡΤΑΡὮΏΥ οὗἨ τΠ6 16 οἵἉ οδοἢ δίθ- 
Ρθθη ἰγθδίβ, ἴῃ ογάδγ ἴο τηδη  δ5ξ ἢ 5 Δ ἤογθηοο ἴο (ἢ 6 
δηςοηΐ ἔα, δηὰ βῆον ἰδ ἢ6 ἄοσδϑ ηοΐ ᾿ηἰτοήπσθ 
ΔΏΥ ΠΟῪ ἀορηηδβ {Πγοιρἢ Ἰσηόγδῆςσα οὗ β8Δογθα ἢ]85- 
ἴογτγ, ὑθυϊ {πᾶΐ 6 τοϑίϑ οῇ 806 ἢ ἃ ἤγπι ἔουπάδίοη 85 
ΤἸΏΔΥ 861 ν6 ἴο ρζονα {παῤ ἢ6 88 βυ}ΠἸο]θης σδιδ6 [ῸΣ 
815 ργοίδββϑίοῃ οὔ (δι ἴῃ (Ὠγιβί. 

6ΓΘ, πονανεγ, ἢ6 δα βΒοδσοοῖὶυ Ὀδριη [0 τη8Κ6 
{πΠ6 αρρίϊοαξίοη, ΜΏΘη ἢ18 διά! ΟΓΒ διεπρίοντο (ΘΓ. 
ὅ4); δηὰ {δ15 ΦΌΓΟΡΟ Ὀτουρῃς (6 ἀϊδοόυγβα ἴο ἃ 
ἀὐμήρ ονιε σοποϊυϑίοη, ψ ηϊς οἴἤογν!δο, (Πδὰ 10 ἠοῖ 
Θδδη ᾿ηςογγυρίθα,) οὐἱν Ζθαίοιιβ (γι βυϊδἢη σΟΉ 580) 
νοῦ α ἀοιθι685 πᾶν Ὀγουρῶς ἰο ἃ πηοβῦ σοηνϊ ποίην 
ΔηἋ δηογροίς σοηοϊ υϑίοη. Ηθηςθ ἰΐ 18 {δι [Π6 σοη- 
δυ πηηγδία ργυάδηςθ οὗ (6 ἀἰδβοουτγδα 15 ποΐ 850 ΠΟ. 6 ΠΕΪΥῪ 
αἰθαγ ἰο {Π6 σϑῆθγα ν οἵ τοϑάριβ; ᾿πβοιηυοῆ, (Πα 
ΤΩΔΏΥ ἧἢδνο ποί ᾿5:Δἰ66 ἴο Δἴγτη (ῃδὲ 11 18. 80 ὈΓΘΓΙΥ 
ἀδνοϊά οὗ β6θη86, {παὶ ποϊμηρ σογίδιη 88 ἴο 1[8 ἰ6ῃ- 
ἀβθῃοΥ οΥγ οὐ]θοῖ σδῃ ὃς οοἸ]εοῖοά. Τῇ σουγβα οὗ (ἢ6 
Δγρυϊηδηΐαί! 0 ἈΡΡΘΆΓΒ ἴο Ὀ6 88 [Ὁ]]οΟ 78. 

Θσῆο δ ἢ18 ἢγϑι βοϊβδοίίηρ (ἢ6 ρβορίθ οὗ ᾿βγδαὶ 
ἰοβ θα (ηδὶ Ηδ οομέαά Ὀ6 ψΟΓΒΏΙΡΡΘΩ ευὐἱέῤλομέ α Ἴθη:- 
»ὲ6 οὔ ϑογιιβαΐίοηι διὰ τἰϊαδὶ σου ἢ 168, ἀἸ4, Ἔν θη ἤθη 
186 ΤΡ δηά ΤΑθογηδοῖὶθ ἢδα θθθη δγθοῖθα, 586}}} 
ΓΙ ΠΟΥ ΘΒ. ΠὟ ἢ18 Ρ] άβυγα ἴῃ ΠΟΛ δ] ΟΓΒΏΙΡ, 84]- 
τουρσἢ 1Π18 ἀοσίγηθ Δα Ὀδαη πηοἢ οδ]θοίοα ἰο δηὰ 
σοηίΓαά!οϊοα. Τὸ 8δΥ οἵ Ηἴπ, (αὶ Ηδ νου]Ἱά, δἵδγ 
{88 δάνϑηξ οὗἩ {[Π6 Μαεββίδῃῆ, ἀο ἅνψδὺ [ἢο86 βῆδάαονε 
8η( 1:π|ᾶρθ8 οὗ (πϊηρ8 ᾿ηἰγοάυσοα ὈΥ ἢ] 861 15 ποέ 
δίαερδλοηιοιι. 

Νον (86 φογηηον ατριυϊήθης ἐς ἔγμο; δῃα 50 15 {Π6 
ἰαΐέοτ, ὩὨδΙπΟΙΥ, “ τῃδὶ 1 ἢαν ἢοΐ βροόκθϑθῃ δὴγ (ἢϊηρ 
Β]ΔΒΡΒΘιηΟΙΙΒ; ΠΔΥ, ΓΑΙΠΘΙ [0 ψοῖς θ6]οηρβ (6 ΟΥΠῚ6 
80 ΡΘΟΏΪΙΑΓ (0 γου, ἔγοπὶ δηζθηΐ {{πΔ68, ΠδιηΘΪυ, (ἢδί 
οὗ 5ΠΠ πποοῖκοαά οὐδ μΔΟΥ δηα ρεγνεγβίγ. Τῆϊδ56 γοῦ 
οὐυρσίς ἰο υἱΐοι!ν ἔογβακε, τοηάογίηρ ορδράϊθηςσα ἴο 
ον Εράδοπιον δηὰ Μοββίδῃ, δηά ἴῃ ἤϊτη δἷομθ 866 - 

ἸηΡ γοῦν β8ἰ ναίίοη.᾽" (Μυ]οσγ ἂρ. δοῃοείιρ.) 
ΝΟΙ,. Ι΄ Ρ 
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ΤΒ6 ῥγείδίογυ τοιηδγβ οὗ Καωΐηοοί, ἰῃουρὴ ρα 
ἀεενοὰ ἔγοιυ {πὸ δῦονα 1}}πιϑέγα 0Ώ 5, ἀνε θὲ ἰουάᾶ 
ἀοβογν!ηρ οὗ αἰἰθητοῦ, δηὰ 1 ἤᾶνα {μογοίογο που 
τὶ ΤΥ ἀυίγ ἴο ἰὰγ {Πανὶ ὈΘΙΌΓΕ ἸῺῪ ΓΟ ΘΓ. 

“ΤΠΘΥ Πα δοουβοα δίαρμοη οὗ ὈΪΑΒρἤθιιγ, ὃ6- 
οδυβ6 ἢ Πδά βαϊι ἡ [πδῖ 6508 νερου]Ἱά ἀδβίγου (πε Τϑ- 
ΡΪῈ δηὰ δρο]βῇ {η6 γἱΐθβ ογάδίῃθά ὈὉγῪ Μοβεβ. Τὸ 
{Π686 στ Πλ ΠΔΙΟἢ5 δίαθρηθη 850 ΔΗΒΊΟΙΒ 88 ἴ0 ὈΓΙΘΗ͂Υ 
ΤΟΙ (Π6ΙΓ βασγοα Ὠϊδίογυ, βοϊθοίηρ δηά τὐνθατ να 
δ βι.0ἢ ΡΟΙΠΓ8 88 πλὶρἢ τ ἔνουγ ἢΪ5 σαυ50. 18 πε ἢ 
γγὲ5 δάἀορίεα, ἰο σταῖ ν τπ6 56] οπ)ρ] ΔΟΘΏΟΥ οὗ ἢ]8 
δια ϊίογβ, θηρσαρο ΓΠ6ΙΓ δι[θη!]0η, δη4 τᾶ Κ6 ἃ ΒίΓΟΒΡΓ 
᾿πργθββίοη οἢ ΤΠ ΘῚΓ τηϊη68. Ἠρδηςα ᾽δ τηϊηρὶθ5 βοὴ 6 
ἀϊσέογσαΐ οἰτουϊηϑίδποθβ σοηηροίοα, ἐπουρῇ βοῖθ- 
ψθπαί τοιηοίοϊν, νὰ τΠ6 οᾶδ6 ἰῃ ροϊηΐί. δίαρδθῃ, 
Βοψανογ, αἰὰ ποῦ πηθδῃ (48 Κγδαυδογ, Νιίςοΐαδὶ, δηὰ 
ΨψαΙΒυδθη [6}} 9,) ἰο βῆαν ἰδὲ (Π6 Μοϑεαὶς ἰὰνν σου] ά 
6 δυγορδίθά, δηὰ τη6 Τϑιηρ]6 ἀσβίγογϑα ; ΟΣ ἀϊά ἢ 
ΧΡΓΘΒΘΙΥ ἰηϊθηά ἴο ἰεδοῦ {παῖ 6808 νγὰ8 ἴο Ὀ6 ΓΘ - 
ρατάθαά 885 6 Μαοββϑίβῃ, δηῇ {πὶ ἢ6 μα ἢἰπιβοὶξ, 
ἔτοτη τοῆθοῦοη δπαὰ ἀθ! θογδίοη, σρο;Θ ονοῦ ἰο [86 
Ομ γιβύδη ἢ (ἴῸς τπο86 ψψ σα τηδίίογβ ν οἢ 86, 
ῬΓΟΡΟΓΙ͂Υ βρθακίηρ, πο σγοϊδίίοη ἴο (ἢ6 Ἵδ86 ἴῃ 618- 
Ρυΐϊο): θυΐ Ὧ6 τηϑδηΐ ἴο ἀθδηγοηβίγδίθ, [δὶ {πουρἢ 
(Π6 τιῖθ8 ργϑβουθεα Ὁ Μοβοβ δὰ (ὐοά' ἔοσν {8 6]. δὺ" 
τον, γε (ἢ6 968 Ψογα ποῖ δρρτονϑά ἰο σά 80] 6 Υ͂ 
ὮγῪ τι ίυδὶ οὐδογνδηςσθβ: (δ {πεῖῦ Τϑρ]α τπἰσἠξ μά 
ἀεβίτογνεα, δηὰ τοοκίά ὃς ἀοδίγογοάα, (85 11 παα μεῖοτα 
θ66}}}, 0}|688 {ΠΕῪ Βῃου ἃ γαρϑηΐ δηά σγεΐογῃ. (866 76 Ἢ. 
7, 12 8644.) Ηδ ἀουθά1688 τἸηθδηΐ, πὰ Π4], το (Κα οὁ6- 
ααϑίοῃ ἰο βῆεν {πὲ «Ψ9681:15 ψὰ5 ἰο Ὀ6 τεραγάεδὰα Ὀγ 18 
ϑαηποάγίμη 85 {πΠ6 Μορϑϑίδἣ, δηᾷ {ἰδί ἢ15 ἀοοίγηδ δα 
ο 6. δι γδοθά ; ἴοσ, ἴἢ ᾿πϑηιοηϊηῦ Μόοβοβ, 6 Βδ8 
Ὀτουρῇῖ ἔογναγά (Πδι ραββαρο οἵ θυ. 18, 15. ΒΙῸΒ 
Ῥοίοσ αἷ5ο, ἴῃ 8, 92.., ἢδ8 Ἔεχρἰδἰηθά οὔτ Μοββιδῆ. Ἠδ 
γγὰ8, ΠΟ Θν ΘΓ, ργανθηςθα ἔγοπ Ὀγηρίηρ ἢϊ8 ἀΙΒΟΟΌΓΒΘ 
ἴο 8 σοῃοϊιυϑίοῃ ; ἴοτ, }ιι81 ἃ8 ἢ6 ψᾶ8 ὑροὴ 186 ροϊηξ 
οὗ αρρίἰνίηρ τὴϊ5 ἡδγγαίίοη οἵ {Ππ ἐογίυηθ8 οὗ (Π6 15- 
ΤΆ {18} ΠΔΙΟΠ το [}18 Οὐ (886, ἢ6 ψ88 ϑυΠᾺ 6} 
ἀγασροα ΑΨΔΥ ἴο ριιηϊδῃηγοῃΐ. ΤΙουρῇ 1“ 6 Δα ὈΘΘΩ 
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ΠΕ ἴο σοφεαρδεῖο 6 Γ[Ὠγοδα οἵ [8 ἀϊϑοοῦγβο, 
6 ψου]ὰ ([ ̓ ΠπηΔρ1π6), 1η τἢ6 ΟἿΟΣ ρμασί, ἤδνα ϑῆθνῃ 

Βον 11-ἰοὐπάδα σὰ (ἢ6 οοηῆάθησα 1 ψὨϊοδ. [Π6 
ον γϑθα οὐ αἰτοιπηοσϊδίοῃ, δηα [ῃ6 ΟΥΠΟΥ σιῖυ 8] οὉ- 
ΒΘΙνΔΏ 65 οὗ ΤΙ ΘΠΊΡ|6 ΒΟΊνΊς6 ; 81ης6, 1η [ἢ ἢγβέ ρῥΐδςε, 
ΑΡγδδδη,, Ὀοίοσο ἢ6 δα Ὀδδῃ οἰγουτηςῖβοα, 88 8ρ- 
Ῥτονρὰα Ὀγ Οοά, δῃηά σεοοϊνοα ονϊάδηΐϊ τοΐκοη8 οὗ {Π6 
Ὀινὴθ ίανουῦ ; ΨΏΘΓΘΆΒ ΤΏΔΩΥ οὗ {Π6 οἱγομηιοϊδοά 
βαα ποῖ δρργονϑῆ {πθϑῃγβοῖνοβ τὰ {86 βρδξ οὗ αοὲ: 
ΦΑΪΥ, βίηοςε (οὐ διά, ἰοηρ θεΐογα 6 Ὀυϊάϊηρ οὗ (ἢ 6 
Ἴδιαρ]6, σοηΐεγγοά ΠΔΠΥ δηα β'βη 4] Ὀ] βϑίηρα ὁ 186 
᾿ογϑο  ΠἸ8ἢ ὩΔΌΟΣ; ὩΔγΥ, α1Ἰἃ ἠοῖ ὄνϑῃ ρογω αν! ὰ 
ἴο ὈυϊΠὰ τπ6 ΤδοΊρΡΙΘ, ΠΟΓ, ἴῃ ΔῺΥ ΨΑΥ, ἴδ τη δ ϑυγεδ 
ἔον τἴ8 ογροϊξοῃ  δηὰ {ῃς Τερῖθ οὗ δοϊοπηου δά 
Βοϑθη ἀσβίσογεα. Ηδθηςθ δίθβρμθηῃ. ψουϊὰ μᾶνα ἀγριεά, 
τῃδί Βα δὰ ῃἢοΐ βροκθῃ οοηϊηλ6] 1 ουβ]ν οὗ Μοβ68 δηὰ 
[6 ΑἸ Ὠγ, ἤθη ἢδ τηδιπίδι πο [ἢ [πΠ6 νης 
ἔΆνουΣ αἀἸα πο ἀσροπά ὕροῦ οἰγΓουτησΙϑιοη δηά τἢ6 
ΤερΙα οσβῃ ; δηὰ {πὲ (ΠῸ Ταπιρίθ μεσλξ Βα ἀ6- 
βίσογοα, Δ, τοοιἐά Ὀ6 ἀδδβίγογοα, 85 1 Πδα ἔουοεν 
Ὀοοη, ἔον {Π6 ψΙΟΚΘΑΉ685 Δηα 1 ρΊ ον οὗὁἨ [86 ῬΘΟρΪθ, 
ὉΠ|685 (ΠΥ 5ῃου]α γαρϑηΐ, πὰ πού, δίϊεσ [Π6 6ν}]} οχ- 
δῖῶρὶα οὗ {μοὶγ ογοίδί θση, πο ἢδα το]θοίεα Μοβορ, 
ϑρλβθ ἴῃ ΡΡΠῚΡ 6505 τῇ. Μεββίδῃ δῃηῃουηςθα ὈγΚ 

οδα8β. (Κυ!η.) 
Α5 ἴο {π6 αμέῤοπέϊοϊέψ οὗ ἴῃ6 αὔονα ἀἰβοοῦγβο, [ἰ 

5 ποΐ (48 βοιηδ σοῃ]θοίῃγθ) [Π6 ἸΏΘΓΘ Ἰηνθηθοη οὗ δῖ. 
Γακα (κα (Π6 οται!οῃ8 ἴῃ τδην οὗ [Π6 δπιθη Οτροὶκ 
8δηἋ Γ,ΑΛ10 ὨἰβίοΓγ 48). 10 ψχ85 ργΟΌΔΟΙΥ Τογηλοιὶ ἔγοιλ 
ῬΘΙΒΟΏΒ ψῇο ἴοοΚ ἀἄονη {Π6 βρθθοῇ ἴῃ ψγηρ, ψ86- 
1πογ δὲ. ΓΚὸ Ὠιτηβο] ἢ, ογ οἵ ογβ, ᾿ηο] ἀϊηρ, ρΡοΓΏΔΡ58, 
δί, Ῥδὺ]; ἢ νιοὶ {Π6Γ6 15 πο ἀοιδύ ὈυΓ {η8 Οὔ 
ΔΌΓΠΟΓ, ἃ8 ἃ σάγϑίῃ! ᾿ηνοβιρϑίον οὗ {γι ἢ (866 ἢ15 (05- 
ΡΕΪ, 1. 1). Ηδά ἴτ θεθὴ ἢΪ5 οἵἱὐπ, ἃηά ἔογπηθὰ ν ἢ 

ἃ εχο, ποννάνεσ, 1 τουδὶ ἐχοορὶ Τλωοναϊάθε, ταοβῖ οὗ ννῇοϑθ ΟΓΆ- 
(ἰοῃ8 δρρϑᾶγ ἴο ἤδνθ Ὀθθ Θδγ ἢ Ϊν ἔογμ) δὰ ἔγομι ἀοοιιηδηῖβ νυῃἱσ ἢ 
τεοογίεα, 88 ὨΘΔΥΪΥ 85 ροβϑὶ Ὁ]6, ἴθ6 ἀαοέμαΐ «οοτα8 οὗ ἴῃ Βρεβία, δ8- 
Ῥεοϊα!ϊν ἴῃ τ116 ογαιίοῃβ οἵ Ῥεγίοθβ. 'ΓΒδ ϑϑίηβ ῃ)αῦ Ὁςξ βαϊὰ οὗ δοῦγδ 
ἴουηᾷ ἴῃ Ηεγοάοῖυδ, ὙΠ6 επθἤεσῖ 18 ὨΏΪΥ ἱπιεγεδίϊηρ, δηὰ οὐ 10} 
8181} (γεβδί αἱ ἰαυῦβρα Οἢ ἃ ποῦ δ 4 0]6 οοοβείοῃ. ᾿ς 

ΡΟ 
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οοά ψίίῆ σαι, δὰ τι ῖβῃρα ἰὲ ἰο Ὀ6 Ὀοϊονοαά ἰδὲ 
ψ δὲ δίθρῃθη δὰ 8414 ννὰ8 Βρόοκθῃ 10 δροπληδίϊοη 
δΔη4 οοπίοιῃηρί οὔΠ6 ἐὐθα ἣν δηα {π6 1. ἔπ (ἢ 6 
ἀτ6 τοᾶβοη ἔογ {πΠ6 δρροϊ]αίίοη 18 (δὶ Ὀγουρῇί ἔογ- 
ψαιὰ Ὀγ (Πῃγυβοβίοηι δηᾶ (Ἐουπιοηίυ8, δηὰ ν]]οἢ 
οσσυγτγοα ἰο Καϊηοεῖ ; ἡδηηοῖν, (παὶ (Π6Υ δά τΓθ- 
ρογίβα {Π6 ψογάβ οἵ δίδβρβθη, ρογνογίησ ἐπ 6πὶ [0 ἃ 
86η86 ἰβδγοπὶ ἔγοιη τΠὰϊ Ιητοηἀοα ὈΥ (ἢ6 Βρϑδκοῦ. 
“« Ἐὸγ (οὔβϑεγνθβ Κιιΐηο6}) δίθρθη ἢδα οί 8814 (δὲ 
“6508 {Π6 Μεββίδῃ σψουῦ]ά ἀδβίγου {π6 Γαρ]6 ; 51ης 6 
ποΐ ὄνθῇ «6808 ἢ π]861 δὰ ον βροίκθβῃ ἴῖοὸ {δαΐ 
οἴδοιί. ὅ66 {6 ηοία οἡ Μαῖίί. 26, 61. Ὧ)ηα Μείί. 4. 
δίαρῃθη δά ηοί 8814 (δι .6805 ψοι]α ἀργοσαία [ἢ 6 
Το 8. ριθβουθοα Ὁν Μοβος (τὰ ἔθη). {6805 δή, 1Πη- 
ἀδοά, ἐαυρσῇι {Π|π| {Π6 {τ ννογβῆρροῖβ οἵ αοὐ νου]ά 
ΨΜΟΥΒΠΙΡ Ηἰπὶ ἴῃ βριγὶΐ δηά ᾽} ἐγατῃ (οἢ. 4, 98 ἃς 24.) ; 
Ὑ ΠΘΠςΟΘ6 [Ὁ πη]ρῇ 6 δαβιν Ἰηογιοα [ἢ 6 ἔάνοιυγ οὗ 
(οά ἀϊὰ ποῖ ἀοροπά τπροπ οχίργηδὶ γὶϊθ8; θυ ταί 
{6 ῖν οὔδογνδῆσθ 88 ἰο 6 αἰίοροίῃογ πορ]θοιθα ὈγῪ 
ΟἸἾ γιϑι᾽5. [ΟἹ] ονγοῦθ, δηὦ ψου]α σθᾶβθ, ηοΐ δὄνϑρῆ [6 
ΑΡοβίῖθβ {ῃθηηβοῖνθα, δ (Π6 {{π|8Ὲ ΠΟῪ ἰπ αιιαβίϊοῃ, 
6] ]ανθα. ὅ6θ Αςίβ 10, 14. βθη4. 1], 2. 564ᾳ. 15, 
40 ἃς 21. Τα ζ6νγ8, ᾿Ιπἀ664], Πα ἃ 1η6 ορϊηΐοη [Πδὲ 
8 Ὀιίνίηα Ιοραΐθ, ἃ Ῥγορῇῃθί, (δηὰ (Παγοίογθ (6 
Μδεβ814,) δα ρον γ ἴο ρτοιμραία ἰανν8 γοβρθοίηρ, 
(Π6 αχίθσηδὶ ψογβῃὶρ οἵ σοά, ἴο ρου βοιηρ, ἰηΐοτ- 
αἰσὶ ογ δοιοραίοε οἱδῖβ (5866 ἐἢ6 ποῖθ οἡ Μαίϊ. ΦἹ1, 
14. 20). 1, 26. Ὥρυϊ. 18, 18.)}; θὰ ἐῃδὲ {Π6 Μδ658- 
94ἢ ψου]ὰ αδνοσαίο αἰΐ τ᾿ τ(65 ΟΚΓἽ Μοβ68 [6 } ὈῪ πὸ 
τη68ῃ5 Ὀε]!ενθα. Νον 1 νὰ σοιηρᾶγα (ἢ6 ψογάβ οὔ 
δίαρθθδη, [η 7, 48. 8544. ὅς 61. 5664., 1 {Πο56 οὗ 
9681.8, 1η «οἷ. 4, 28. 5544. ἅἃπ4 Μαῖίι. 28, 85. 566η4., 
1{ 15 τηδηϊίθϑε ἰἢδὶ δίαρῃθη, 1Π 18 ἀϊθοοῦγβοβ ψ 1 ἢ 
([ἢο56 26 ἦ)8 Ψψῆο ἴπ νθῖ. 9. ἃγθ ὑγοίθββθαϊυ Ὠδπιθα, 
δα Ὀτουρῇῃί ἔογυναγα βοπ]6 πλοῦ ΘΠ ρ οη6α Ποιίοη8 
οἡ ἴἢ:8 ψόγβῃ!ρ οὗ (σοί, δηα δα, δΔιηοησ οἴ 6 Γ δίϊιηο- 
ὨΠΙοη9, ἰοά {Ποῖ ἐμαὶ (ὐοα νγὰβ ἴο 6 ψογβῃϊρροά 
ΓΑΙΠΘΓ ἢ 1Π6 Ποᾶγῖ, δηὰ ὈΥ τρῃϊ δοίίοηβ, ἰἤΔῃ ΌΥῪ 
βΒδοιιῆσθα δηα οδχίθιηδὶ γἰΐθ685, δηάὰ {ῃδαΐ 1Π6 συ οὗ 
(Ποῖ δίαΐθ, δηά {ἰἰὸ ἀσϑίγυοσίίοη οὗ (Ποῖ: ὈοαΞίοά 
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Τεωρΐίθ, προηάἀρά ονοσ (6 768, υη]688 (μον 8μου] ἃ 
Τορθηΐ δηά δοκηονεαρθ ζ9685118 δβ {6 Μεϑβϑίδῆ. 
ΤΏΘΥ, ἐπαγθίογθ, ὃν ρεγυογέϊπα ἐδθ τυογ 5 ἀῃιὰ τηθδη- 
1ηρ) οὗ δίθρῆδη, ψϑ γα ψαίδο ιοἱέπιο5565.᾽ 

ΤΠ ΘΓα 18, ΠΟΕΥΘΙ, ΠῸ ΙΓΘΆΒΟη ἴο ΒΌΡΡροβ6 ἰῃδί 
δϑίθρῆθη ἀἸἰβι ηΟἹΥ̓ ἀπαοιϑίοο 1ῃ6 τηγνβίοσυ οὐ {Π8 
δογορδίίοη οἵ [ἢς Μοβϑδαῖς [,ἃνν, σι οἢ {ῃ6 ΑΡροϑβι68 
ὁ ποΐ 5866πῈ 1πηιη θα! Δίου ἴο ἢᾶνα αηάἀογϑίοοα ; δηᾶ 
11 18 πηοΐ) [638 ρΓΟΌΔ]6 [Πδὲ ἢδ ΟΡΘΩΪΥ ἰδυσῃς ψἢδΐ 
Ῥδὰ] ἢ] πη561 80 ΓὭΔΩΥ γοδιβ δέον 1πβιηπδίθα ψἱ ἢ 80 
του οὗ οδυτίοη. (Π)οάαγιάκο.) 

18. ὁ ἄνθρωπος οὗτος. ΑἩἡ δΔρρο]]δίϊνα οὗ σοηίοιηρί; 
85 1η 21,28. [μκὸ 1ὅ, 80., ἀπ ἔγοα ΘΠ ΕΠῪ οἰβονῇογα. 
Οὐ παύεται ρ. β. λαλών. Λαλών 18 ἴογ λαλεῖν ; 81η66 
(48 Ν]οϊκηδϑσγ οὔβεῦνββ) 411 νεῦῦβ Ὁν Ψ Π1Οἢ ΔΗΥ οοηίὲ. 
πμαίξίοη, οὐ ἴῃ6 σοῃίγαγυ, 15 ββηῃιῆθα, ἀγὸ Ὀγ {πὸ 
Οτοοκβ {π|15 ]οἰηποα ἰο ραγέϊοϊρέε5, ἀπὰ ποῖ Ζηυῇηϊεϊἶυο5. 
566 16 ΘΧδηρῖ65 δἀἀυσοα ὈΥ ΝΟ Κπᾶογ δά γ᾽ ει- 
βίεϊη. (Ἰγυβοβίομη γα Κ8 οἡ ἰπ6 δζαρβογαίϊου 
σοηίδἰηθα [ἴῃ {Π18 Ἔχργθβϑϑίοη, Ψηοἢ Ὠἰηϊοα (ἢδς {Π15 
νν88 ϑίθρ θη 5 σοηϊηιι8] οι ρου πθηΐ, β 

Βγ ἁγίου τόπου βοπη6 (οπηπηοηΐαΐογα ἱἱηἀογβίδηά 
(86 οὐέψ. ἘΒιυιξ ΔββΌΓΘΑΙΪΥ 1{ πιυδῖ τηθᾶη (η6 7δριρίο; 
ἴον Ψϑγ8416 ΠῚ 15 ΠΘνῸΓ οδ δα ἅγιος τόπος, θυὲ ἅγια 
πόλις; ΜΏΘΓΘΩΑΒ ὈΥῪ (Π6 2ογηιθ ἴῃ6 ΤορΙ6 18 οἴθη 
ἀεδιρηδίαά ; 48 ἰῃ Αςἰ8 21, 28. 25, 8. δὸ δἷ5ο Εϑάσ. 
9, 8. Ρ58. 24, 8. 15. 60, 18. Τούτου 15 Ββροΐκαη δεικτι- 
κῶς ; ἴογ ἴῃ [π6 Ταηρὶθ ψογα Πρ] {Π6 βι.{Πηρ5 οὐ (6 
ϑαημοαάγί. ὅδ66 ΟἹ οὐ Μαῖίί. 27, 8. Βγυ νόμος 
15 τηϑθδῃξ {Π6 γίθϑ ργθϑογίρθά ὈῪ η6 Μοβαῖς 1ἅνν. 
(Κυΐϊη.) ᾿Αλλάξει. 11 δίερῃθῃ υβοα [ἢ 8 Θχργθββίοῃ, 
1 νγὰ8 ὈΥ ἃ βογί οἵ δυρ ἢ θιη!5π| ἴον αδγοραίθ; 88 ἴῃ 
ΗδοΡ. 1. 12. Ομιγβοβίοῃῃ δ (8 ἴῃ ἢ18 ρδιύδρ γαβ8 καὶ 
ἀντεισάξει ἕτερα... 

1ὅ. καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν. ΟἿ {Π6 νογ}) ἀτενιϑειν 
866 [{|Κ6 29, ὅ6. ϑοιῃθδ ἔδν (οιητηθηίδίογϑ, 898. Ησιι-. 
δ, Ἦ Ηἰγ, Βϑηβοη, δηὰ 1οΔαἀγιάρθ, σα οὗ ορὶ- 
πΐοῃ {παί δίαρῃθηβ ἔβοθ νν88 τηδ6 ἴὸ 5} 8 5:26)". 
παίιγαϊίν ὃν α υἱδὶδίο ρσίογψ, 88 ἀϊὰ {Πδὶ οὗ Μοβαβ. 
(Εχ. 8Φ, 29.) ΤΠΘ ρσγθδίθσ παρ θγ, ΠΟΎΘΝΟΙ, 85 
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Οτοίυ8, Βγοπηΐι5, Γ᾿ Εηΐληις, Ργίοδρυκ, Εγαϑησι5, Μ|ί- 
σἤ86}15, Βρ. Ῥβᾶγοθ, [ζοβθηηλ! ον, δὐκὶ Κυϊηοεῖ, 1Π- 
ἰεγρύθι ἢ ἃ8 ἃ ργονθγυϊαὶ Θχργθϑϑίοη, ἰηἀ! σδίπρ' ἂὺ- 
διιϑῖ πη4} 6581} δηδ ἀϊν!ηθ σγάᾶςσθ, βοΐ, 89 μὰ ἀν ἸΠΘΡΊΓΘ 
ΓΟΡΘΓΘΙΟ6 8Πα ἅν; δηή {ΠΥ ἄρρθδὶ ἰο ἔβιἢ. ὅ, 9. 
ῷ ϑδλϊη. 14, 17. 19, 27. θη. 838, 10. [πη πο ηρά 
ἴο ργοίδε {{6 ἰδίῖογ ἰηϊαγργείδίοπ, δησθ ἰοῦ 18 
ποιῃϊησ 8814 ὃν 81. [ὺκΚ6 ἴο ᾿οδὰ 8 ἴο ΒΌΡΡοβα {πὶ 
(Π1|5 88 ἃ διρονπαΐίμγαί σίογψ [|κὸ ἰῃαΐ οἵὗἨ Μοβθδ8 ; 
Δη(, 85 ἴο {Π6 ρᾶββασρα οἵ Εχοά. 84, 29., (ἢς 41Γ δῃὰ 
"Δ ΠΠ6Γ οὗ 1 αἰδιθ πηαιϊϑγια !γ τοῦ ἐπὶ οὗὨ {6 
Ῥγοϑθηζ. Αἵ (ἢ βᾶπ|6 Ππ|6, 1 δά πη (μὲ [6 δυιριϑῖ 
ΤἸΠΔ] Θ5(Ὑ 8πα αησοίϊς Ἰηηοσοηςσα ΠΟ βοπθ ἴοσγι ἴῃ 
16 σοιιπίθηδποθ οἵ {{||8 σγοαῖ ργοίοιηδγίυγ, σδη ΟὨΪΥ͂ 
6 δϑογυεα ἴο (Π6 μονϑῦ οἵ {Π6 Ηοἷὶγν ϑρίγιο; δηά 
εἰναι οίογα (ἢ 6 σα86 οἵ Μοββϑϑ ΔΎ, Ποῖ ΠΠργορογυ, ὃΘ 
εοπιριιγοά Μιιῃ 1. Απά {{||8, ᾿πἀ 664, 15 ἄοης ὈΥ̓ 
ΟἸνγϑοϑίοπῃ.. Ρυίσδιιϑ δρροβίίθὶνΥ οἰἴε8 Ῥγαάθηϊς. 
(βρεακίηρ οἵ [,διιγοπίῖβ ἀθοὺΐ ἰο 808 τπηδυυγάοιη) 
1ΠΠ|1: ο8 ἄδοογα βρϑηάι, Επρούααθ εἰτουπ 8.5 681. 
Απηὰ οἰβίθίη ἢ88 ἡιυοϊθα βϑνογαὰὶ ΕΟ ἶσα] Ρ88- 
δᾶρ68 σοηϊδίηϊην ([Π6 δδῃ6 ρἤγ886 ; 848 80 ϑοβοεῖί- 
ἤθη, Ψῆο γϑιηᾶγκ8: ““ [Ιηασ᾽ριαἰαν δυζεπὶ βι1Π}τη8 
πληροφορία, αι,ιὁὸ ϑίαρ᾽ΙΔΠ}8 ᾿ῃβίγιοἰα8 σογϑηὶ Ἰαμάϊςα 
δρράγαυ!ῖ. 

ΓΗΔΑΡ, ΨΥἹΙ. 

Νοῦν ἰοίΐοννβ {Π6 δροϊορείϊς ογαίίοη οὐ δίορβϑηῃ ; 
ου ἴῃ6 ρίδῃ δηά ἱπίθηϊ οἵὗἨ νῃϊοῃ (οπηπηθηϊδίογβ ἃγο 
ὈΥ ΠΟ πιθᾶῃ8 ϑριδρα ; δηά, σοηδβιἀθιϊηρ {παῖ {{|6 
οΓδΙΙΟΏ νγὰ5 ἈΡΓΌΡΕΥ Ὀγόίθη οἶδ, [{ 15 ἢο ψοηάογ {παῖ 
ψ6 βιουϊα 06 Ἰοἴ 1η {{Π|π| ἀἀΓΚ 85 ἴο {Π6 πγοάθ ἰῇ ψῃϊοῖ 
ἴΠ6 Βρθάκϑγ ψοιὰ ἤδνα ννογκϑὰ ὕρ {Π6 σοποϊβίοῃ ; 
ἴογ {πη΄ δίθρῆθη νὰβ Ῥγοςσθαάϊηρ ἴο βρθὰκ {Ὀγίθθγ, 
18 ρμίδίη ἔτοπι (Π8 αἰγειπηϑίδηςε {Πάι (ἢ 6 τηυϊ τὰς 
τυϑῃθα ἀροη [π|, βορρίηρ, {Ποῖν θαγϑ8. [Ιἡἢ ἀδίδι  ηρς 
([Π6 8θῃιπιρηΐ8 οἵ Τ οϊσ κίεν οἡ ἴπ6 ρίδη δηά 
πᾶίυγο οὗ {Π6 ἀἸβοοῦγβα, 1 8841} ποὶ ποῖϊςθ {Π6 γαβῇ 
δηΐ 1-[ουηάεοά ορίηϊοῃβ οὗὨ πηδῆν ογιεἰςβ, ἔτοαχ [6 
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ΟΙογο ἄόνψη ἴο Ηδίηγιοἢ8, ῆο ργοϑυπηθ ἴο σοηϑυτα 
85 {π|1|6 ἴο {Π6 γμίιγροβο, δπα σοηΐαϊηΐπρ βοιη6 ἢἰβῖο- 
Τσα] οῦγοῦβ. Ὑπὸ με έον σἤάγχο Ν1Π 06 Ὀοβί γοιϊοά 
Ὀν σοηϑίοτησ (ἢ 6 πηᾶῖῖογ ἴῃ ἀδίδι!, ἀη οἵ (6 2)»- 
πιο ἴ6 γραίθν ψ}}} Ὀ6 68ῖ δπαθεα ἴο σα δῖοι 
Θχδηπίηρ {6 ἰοἰΐον προ ὈΟῸγ οὐ Ἰπ ογργοιίδίϊοι) νι] σἢ 
1 πᾶν ἔουπιοιὶ ἢ} [Π6 υἱιηοβῖ σᾶΓΘ. 

Οτοιίϊι5. Ηδηποης, ἘΕοβθηιηα  }ογ, δηά οἰνουϑ, 
ἀπ Κ εἰϊαΐ βδίπσα δίθρῆθη δὰ ὕδθθῃ δοσυβοά οὗ ἔσο 
(Ὠΐηρθ, παιηεῖγ, οὗ ᾿δνίησ ργεαϊοίοα (ἢΠ6 ἀδϑισιςιοη 
οὗ τπ6ὸ 76 βῃ Ταπιρία δηὰ βίδίο, [6 ἤθγο τηϑδηΐ ἴο 
βίον {| [Π6Γ6 'νᾶ8 ποίδ!η Ὁ η}0|858 [ἢ 118; δηά 
ταὶ 15 ῬΌΓΡροΟΒΘ ἴῃ γτανίθνιηρ ἃ} {Π 61} δΔησίοηϊ βίου 
ἪΡ ἴο [8 ον {{π|68 Ψὰ8, ἴο Πιηἴ {Π|λ0 τῆ 6 νου οὔ 
Οὐσοὰ ννᾶ8 ἢδνογ σοῃῇηρα [ο αηῷ ὁη6 μίασο, ὨρΙ που ἴο 
16 Ταδογηδοῖθ, ποὺ ἴο {Π6 1 δπλ}]6 ; δηὰ 92.|}|γ. ἐμαὶ 
{6 ψον5, Χ {αν σαν ΠΥ νεϊσὶ δα (Ποῖ ον ἀθδαϑ 
δηά {(ἢο86 Οὗ {815 παίίοη, ννουϊὰ 566 ον [{{{|6 γθραβοῃ 
πον Δὰ το οἰαϊπη μτγείδιθησθα Ὀθίογα ἐογείρηθιβ, 
Νον 5υςοἷ) ἃ ἀφίεηςε ννου]ὰ ποῖ δᾶάνϑγι ο {Π͵6 μοϊη8 
οἵ οὐ πιϊηδίϊοη ἴῃ αιιοϑι!ο. 

Ιπίο {π6 βρθοι)]διίοηβ οἵ Εσκογηδη, Κύδιιβθ, δηά 
Ηεἰητῖςο ἢ! (ν ]οἢ τηΔῪ 6 βόθη 1η Κιιϊΐηοο!), 1 53}|4}} 
ἔογῦϑδασγ ἴο δηΐογ, ἰπ οὐάδγ ίο θ6 δῦϊθ ἴο ᾿πίγοάυςο (ἢ 6 
[ο]]οσ σ᾽ ν τ ναἰιδῦϊα 1] ϑἰγαί!οη8, Ὀγουσῇϊ ἔοτι- 
ψάγα ὈΥ δομοορίίρεη, οη (ἢ ρίδη οἵ {Π18 ἀϊβοουγβθ. 

“ς Ϊῃ ογάογ ἴο {Ππ6 υπάἀογϑίδηαϊηρ οὐ {1}|8 ἀἸβσοιιγβο, 
1.5 δ0ορ6 απαᾶ ὈῬΏΓΡΟΣΘ ταιϑῖ ἔγδι θ6 τἱρ] Εν βοιι]6 4, 
Ιοβϑῦ, ψν}] 6 6 δὐγ ἴῃ (Πδῖ, γα Ἰησγθαβα {Π6 αἰ συ 
οἵ σοιῃργαῃοηάίηρ [ἢ 6 ἀοία 8. δίθρἤθη νν88 δοσυβοά 
βοίογο [6 ϑδῃῃραγιη (Δ, 85 ἄρρθϑᾶγβ ἔγοπι 6, 18., 
εαἰμπιπιοιςσίψ) οἵ υἱϊεγίπο ὈΪΑΘρἤδηγοιιβΒ ϑρθθοῆθε 
αραϊπεοὶ αοὐ, (6 Τοιρὶε, δπά ἰἢ6 Μοβαὶς ἵν, 
Ὀοσοδυβα ἢ6 δά βαϊὰ {{Ππΐ 41} {Π686 ψγογα ἴο Ὀ6 δῦτο- 
ϑαϊοα Ὀγ «6508 οἵ ΝαΖάαγεί! ; {ΠΘΓΘΌΥ Ἰηϊθηάίηρ (88 
ΨγᾺ8 ΓΟργοβθηίθ) ἰο Ἰηἰτοάϊιοα ἃ ΠῸΝ γα] ρίοη, δηά 
σἰδησα δηὰ δηηι] {δὲ οὗἁὨ {{π6]Γ (δίῃ ογβ. ΤῊ. οτγὶ- 
ταϊηδίίοη 6 πιθδη8 ἴο Γοἤιΐθ, δηά ον ἰῆδὲ ἢθ 
ΠΕ ΠΘΓ ΒΡ Δ Κ5 ΠΟΓ ἰδ ἢ 68 ὈΪΆΒΡΠΕΠΙΥ, ΠΟΥ ἀην ἰὨϊηρ 
(Π8ὲ 18 δἱ νϑγίδησβα ψη ἢ (γΓὰ6 γα ρίοη, δι ψἢδὲ 18 
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τηοβϑί ἀρΊΘΟΔ 016 (μογοῖο ; δηά {π8ῖ 18 ΘΧργ ββῖ 98 ΔΓΘ 
ποΐ ἰο ὃ6 80 σοῃδίπιοα 88 1 ἢς το]εςίαα 811 ψοΓΒΉΙρ, 
1 το γον θοίπρ {Π6]Γ Ρυγροβα ἴο βῆον [Πδἴ ΟΓΒΏΙΡ 
ΤΏΔΥ 6 ρῥ]θαβίηρ ἴῃ 1Π6 βισῃξ οἵ αοα ὄνθὴ νιπουὺυς 
ΔΏΥ νἼ31016 ΤΘΠΊρ]6, ογ {Π6 δχίθγηαὶ ροιρ οὗ 1,ϑνἱ- 
{16 8] σΘΓΘΠΊΟΉ168, Οὴ ΨΏοβ6 Ψ1] 1 ἀδρθηᾶβ ψῃ οί Γ 
ΗΘς ν}}} ογάδίηῃ 1( ἴο θ6 ςο]θγαίθα 1 Οὴ6 οσγ οἵδεσ οὗ 
ἰῃο86 πηοάθ8. ΤΠ πιρ)όγ, ἰπογοίογο, οὗ ἢΐ8 δάνοτγ- 
ΒΔΓΙΘ68 15 Γοβίγιοιβα ; [6 βῆονψϑβ [ῃδὶ {Π6 ργοοῦ 18 ΨϑᾶΚ ; 
δηά ἢ6 ψου]ὰ ἤᾶνα 5815! ΔΟᾺΟΓῪ ον ησθὰ [6 ΤΗ͂ΜΟΣ 
ί(ο Ὀ6 286, Ββαὰ 6 ποῖ ὕδθδη ριδνϑηίθα ὈγῪ {μα ΠΙΓΥ͂ 
οὗ (ἢς 26». 

ΤΠ6 δγρυϊηθηΐβ ἢ ]οἢ ἢ6 ΘιηρίοΥΒ ἴο ΘβίδὉ}15}} [119 
ορίπίοῃ ἃγὸ ἀθάμορα ἔγοπι δι [ΠοΥΥ, ἀπ ἔγοπι δηςίθηξ 
Ὠιβίογσυ. Ηδ βἰιονδ, ΌὉῪ 1Π6 Θοχδιίηρίοβ οἵ {6 α- 
{ΠΑ Γο ἢ 5, ἢ ψἤοπῃ αοα δά Ὀθθη [ὈΓΠΘΥΥ σοη- 
γογβδηΐ, (Πα (ὴ6 δυργθηβ Βοίηρ νγἃ8 ργεβθηῖ Ψ 1 Ὴ 
{Π6π|, 84 ,ΪπιραΓοα ἴο (δηλ ἢ 8 Ὀ]6βϑίηρβ; δηὰ ἔωυ]- 
ΠΠ16ἀ ἢ]18 ργοῃ!868, θοΐογα {6 Τϑιρία ᾿γἃ8 ογεοίθα ; 
δαἀάποίηρ [Π6 Ἔχδηιρίο οὗ ΑὈγαϊμδπι, ἔγομη νεσ. Φ. [0 
8.. Ώ6η Ιπἰτοάποϊηρ (ἢ6 ΑΓ ΑγΟ ἢ 5. ῬοβίθυΥ, 8-- 
18., ἔγοπὶ ψΏθηςδ ἴο νϑῦ. 1ὅ., ψῇθγ ἢθ δϑρθοίδ! 
δάνογίβ ἴο {Π6 τηἱρτδίοη ᾿ἰηΐο Ερσγρί, νϑγ. 14.. δηά, 
δὶ νοῦ. 10., (ῃ6 ἀδραγίιγο ἔγοτῃ (δῖ σουηςγ. ΤΏρθη, 
δ νοῦ. 40. 5644., ἢ6 1ηἰτοάιςο5 Μοβοβ, {6 στοαί 
Ῥγορμοῖ, ἡ ἢοβ8 εὐλονν ΘΑΥΪΥ ἰογίι 68, πηΘΑΒΌΓΟΒ 
ἔοῦ 186 Ποογαϊΐοη οὐ {π6 [βγ80]1.65, (6 ΠΙροταϊίοη 
186}, ἀῃἃ ἢϊ]8 ῬΡΓΟΡΏΘΟΥ οὗ [Π6 Μρβϑβιαϊ, ἢ6 ἀσίδι]5 
ΨΠΠ 80 το [Ὦ6 ΠΊΟΓΘ τηΪΠιΠ6 655, 1 ΟΓΘΓ ἰο ρᾶνο 
(ἢ ΨΑΥ ἔογ σοην!οσίηρ [Π6η] Οὔ ηρσται ας, ψῃϊοἢ Πδὰ 
αἰγοδὰγ Ὀθθη δνϊῃοθά ἰονναγαά8 Μοβ68β (νοσ. 85 ὃς 80.), 
δηα δά ὈΘ6η ριιη18164 Ὀγ (ὐοα δ 1Π51}]1πρ’ ἱπῖο {Π6 πὶ 
ἃ ῬΟΙΨΘΟΓΒ6 Τη]η4, ΡΓΟΠ6 ἴο ἰ(ο] Δ ΓΥ͂, 8οπ16 οὗ ψῇοβ6 
᾿ ἥδ ἢΘ ΠΟῪ ἀοίαι 8. Απα τἢυ8 Πα 59ῃ6:τ5 {Πα 

ἀ ννᾶ8, δἱ Ἰοηρίῃ, ᾿Ιηἀπορά ἰο στγϑηΐ {Π6π| δῇ 6χ- 
[6Γηδ] ρίδοθ οἵ ψΟΥΒΏΙΡ, βυ ο 8, δΔηα Γιΐθ8, ἢγϑδέ [ἢ 
1Π6 ἰἀρογηδοὶθ (νογ. 44.)., τῃ6η ἴῃ (6 Τορ]α οὗ 
Ψογιιβδίθη. (νοῦ. 46.) Νὸογ ἀοδβ δ οἵη [16 γαβί οὗ 
[ῃ6 ΡῬτορῃρίβ, ῆο, ἢ6 ὈποΗ͂γ [61|5 ἐδοῖὰ (ἢ ἃ 
τοι δι Κα] 6 πάθος- οὗ ᾿παἀἰχηδίοη δη δῆροτ). 6 ΓΟ, 
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ον {π6Ὶγ βουιηα ἀοοίτγ᾽ 68 γεϑρθοιηρ' (ἢ 6 ἴσια ἡγουβἢρ 
οἵ Οοα, ρεγβοουϊοά δηά δνϑθὴ ρυΐ ἴο ἀφαίῃ. Οἡ 
8016 ροϊηΐ8 οὗ {Π6 ὈΙοσγαρῆνυ οἵ {Ππ6 "πε οἵ Ἔεδοὶ δίθ- 
Ῥὥθη (γϑαῖβ, ἰῃ ογάϑγ ἴο τπηδη δαὶ ἢϊ8 δά ογθησο ἴο {Π6 
δηίοης ἰδ! ἢ, δηαὰ βῇον {ιμ8ὶ ἢ6 ἄοσ5 ποῖ ᾿ηἰγοήυςσθ 
ΒΔΏΥ ΠΘῪ ἀορηηδ8β [του ἢ ἸΡΏΟΓΔΏσΘ οὗἉ βδογθα ἢ]5- 
ἴογγ, Ὀαΐ (δ 6 τϑϑίϑ οἢ βυσῇ ἃ Κγηι ἰουηάδίοη 85 
ΤΏΔΥ β86ῖνα ἴο ρῦονα {μαΐ 6 [88 βυ ποϊθηΐ σαι86 ῸΓ 
ἢϊ5 ρῥγοΐδϑβίοη οἵ δι ἢ τη ΟΠ γῖβί. β 

6Γ6, ἤοψονογ, ἢ δα βοδγοθὶυ Ὀδριη ἴο τῇ κο 
(Π6 αρρίἰϊοαξίοπ, ψὮΘη ἢ18 Δι Π!ῸΓ8 διεπρίοντο (ΕΓ. 
δ4); δηὰ ἔμ ΔΟΌΤΌΡΟΥ Ὀτουρσίῇξ ἰἢ6 ἀϊδοόμγβα ἴο 8 
ΡῬτΓοιηδίαγα σοποϊυβίοη, ν᾿ ςἢ οἴἤογνίβο, (Π8δἀ 10 ποῖ 
Ὀδθη τηἰογγυρίθα,) οὐν Ζοαίουβ Οἢ ΓΙ βι 8 η σΟὨ 6880 Γ 
νοῦ ]α ἀουθι688 ἕνα Ὀγουρῇς ἴο ἃ πιοϑὲ σοηνι ποίην 
δηά δπογροίὶο σοηοϊυϑίοη. Ηρηςθο [ἴ 15 (πδῦ (ἢ6 σοη- 
81ηΠηγδΐ6 ργμΠάθηςα οὗ [Π6 ἀἰΒΟΟΌΓΒΘ 18 ποΐ 51 ἸΘΠΕΥ 
αἶθαγ ἴο 1Π6 ρζιθηθσγαι γ οὗὨ τγϑδάθγϑ; ἱπβοιηιοΐ, (Πα 
ΤΩΔῊΥ ἢᾶνο οἵ Ποϑ!Δἰ6α το Αἴἴγπι (Πδὲ 1ἴ 18 80 υἱέ ο γ]Ὺ 
ἄδνοϊά οὗ βθῆβθ, πὶ ποίη σογίϑιη 848 ἰο 118 [6ἢ- 
ἀθῆονυ ογ οδ]θοΐ σδη Ὀ6 οοἸ]οοϊο ἃ. ΤῊ σουγβα οὗ [ἢ 6 
διρυϊηθηςδί! ἢ ἈρΡΡΘὰΓΒ ἴο 6 88 [Ὁ]]ονν8. 
Ἧς Μὴο δἱ ἢ]15 ἢγϑι βαϊδοίησ [ἢ6 ρβορ]α οὗ [βγδ6] 

ἰαβ1ῆεα {π4ἰ Ηδ οομίά Ὀ6 ΨοΓΒῃΙρΡΡΘα εοἱέῤομέ α ἼΦηι- 
»ὲὁ οἵ ϑογωδαίθηι δηα τιῖι8] σθγοοη 68, ἀἸἀ, Ἔνθ ἤθη 
τῃ6 ΤοΏΡΙ6 δηά Ταρογηδοὶθ δα Ὀδθη ογοοϊβα, δι}}} 
ΓΟΓΙ ΠΟΥ τΟΒΉν Π18 Ρ]ΘαΒυΓα [ἢ 1ΊΘΓΠἃΪ ΨΟΓΒΏΙΡ, 8]- 
{πουρῇ {πὶ8 ἀοοσίτίπα ἢδὰ θδθῃ ππιοὶ οθ)]θοίϊεα ἴο δηὰ 
σοῃίτδάϊοεϊε 4, Το 84Υ οἵ Ηἰπ, (δὶ Ηδ νουἹ]Ἱά, δεν 
(8 δάνοηϊ οὗἩ [Π6 Μεκβίδῃ, ἀο ἀψὺ 1ῃο86 ΒΏδαοΥ 5 
8η4 [τηᾶρ68 οὗ (πϊηρβ ᾿ἰτοδυσοα Ὀν ἢ] Π]86 17 15 ποέ 
δίαερδλεπιοιιδ. 
Νον ἴδ6 “ογηιον διρυθηΐς ἐδ ἔγμε; δῃ4 50 15 ἴπ 6 

ἰαέέον,, ὩὨδτηΟΙΥ, “παῖ 1 ἢᾶνα ποΐ βροκβϑθῆ δὴγ ἰἢϊηρ 
ὈΙΑΒΡΏΘΙΠΊΟΙΙΒ; ΠΑΥ, ΓΑΙΠΘΙ [0 ψοῖς ὈΘ]οηρβ [ἢ 6 ΟΥΠ6 
80 ΡΘΟΌΪ Αγ ἴο γου, ἴτοπι ἀητοης {1π|68, Ὠδτηοὶν, {Πδῖ 
οὗ 5 ποοκοὰ οὐδιϊδοῦΥ δηά ρϑγνθγβιυ. Τῇ]15 γοὺ 
οὐυρσίς ἰο υἱίοιυϊγ ἔογβακθ, γεηάθγίηρ ορϑάΐϊθησθ ἴο 
οὖν Βοάδοιμοσς δηά Μεββίδῇ, δηά τῇ ἢϊηι δ'οῃθδ 866}- 

1ηρ' γοὺΓ ββἰναίίοη.᾽" (Μυ]]οὸσ ἂρ. ϑομορίίρ.) 
ΥΟΙ,. Ι΄. Ῥ 
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Τδ6 ρῥγείδίογυ σοιηδγκβ οὗ Κωΐποοί, (μουρὴ ῬΑ 
᾿ δ όυπα ἀεγίνοά γοῖ (6 δον 1} ϑἰΓαι!οἢ 5, τ] 

ἀἰοβογνίηρ οὗ δἰἱθητίοη, δηὰ 1 παν {πογϑίοσγο τπουρδί 
τι 1Ὧγνιὶ ἀυίν ἰο αν {πο ὈδίοΓα ἸῺῪ ΓΕΘάΘΓΒ. 

ΦΤΠΟΥ Πα δοουβοά δίερῆθη οὗ Ὀ]αβρἤδιγ, ὃ6. 
οϑι.86 ἢδ ἢδΔἀ 5α:ἡ {παι .6 58 ψοι]ὰ ἀδβίγου {π6 Τοῦ- 
ΡΪῈ δηὰ δρο] βἢ {ἢδ γιῖο5 ογάδίηθα ὈγῪ Μοβεβ. Τὸ 
[ἢ686 ΟΥ̓ ΠΔΙΙΟἢΒ ϑίσρῃθη 850 ΔΗΒΊΝΟΙΒ 88 ἴ0 ὈΓΙΕΗ͂Υ 
ΤΟΝ πον βδογθα ἢἰβδίογυ, βοϊβοηρ δηὰ Βἰδπςίπρ 
δῖ βιιοἢ ΡΟΪη 8 88 πιῖρἢ ἵλνοιγ ἢΪ8 σα56. ΤῊ πθίἢ 
85 δἀορίοα, (ο φγαῖ ἔν (Π6 586] ουιρ] ΔΟΘΏΓΟΥ οὗ ἢ15 
δια ! ΟΥ5, οηράαρα (Π6ΙΣ διἐθηϊοη, δηα ΠΠΔΚΟ ἃ ΒίΓΟΒΡῈΓ 
πηργαββίοη οἡ {ΠΟΙΣ τη 458. ΗἩθησθ ἢδ τηϊηρ]δ5 Βο 0 
ἀἰδίογ σαί οἰτουπηδίδησοβ σοηπεοοίοα, ἐπουρῇ βοῖμθ- 
ψἢαΐ τοῃοίοϊυ, ἢ τΠ6 οα86 ἴῃ ροϊηῖ. δίθρδθῃ, 
Βοψανογ, αἀἰά ποῖ τηϑϑη (453 Κγϑυβογ, ΝίοοΪαὶ, δα 
γα υβοη (6}] υ8,) ἴο βῆειν (Πδὶ (ἢ6 Μοϑαὶς ἰδ ψοι]ὰ 
Ὀ6 φύνῳ ὑηγῆν, δηὰ {Π6 Ταιρ]6 ἀδβ Γογοᾶ ; ὯὩοΣ ἀϊά ἢ6 
Θχργοϑϑὶγ ἰηϊθηά ἴο ἰδοῦ (ἢδὺ «6808 νᾶ [0 Ὀ6 ΓΘ- 
ἀρλόίρα 85 (ῃὴ6 Μεοβϑίδῃ, δηή ἰδαὶ 6 ἢδα ἢἰπ5ο] ζ, 

οἵὴ γοδοοοη δηά ἀοὶ θογαίίοη, ροηθ ονοῦ ἴο [86 
Ομειβδη ἰδ (ἔοσ τῆοβα στοῦ πηδίϊογβ νοἢ Πδά, 
ῬΓΟΡΟΙῪ βρθακίηρ, ηο τσοϊϑδιίοη ἴο [6 ςα86 ἰὴ ἀ18- 
Ρυΐϊ6): ὃθυΐϊ Π6 πιρδηΐ ἴο ἀεδιηοηβίγαίθ, (δαὶ τπουρῇ 
(1Π6 τῖθ8 ργθβογιθεαὰ ὈΥ Μοβςθβ δα (ἀοά' ἴον (δεὶσ δ" 
(πον, γοῖ {Π6 26 ν5 ψογθ ποῖ δρρτονϑά ἰο οἀ 5806 | Ὁ 
Ὦγ τιζυδὶ ομβούνδησεβ: (δαὶ (Ποῖ Τοαρ]6 μεσἠξ μά 
ἀεβίγογεά, δηά τοομά Ὀ6 ἀδβίγογοά, (85 11 μα Ὀεΐοτα 
66), 0688 {Π6Ὺ 5ῃου]α ταρϑηΐ δηὰ σοΐογι. (866 .76γ. 
7, 1ὦ 5644ᾳ.) ΗΘ ἀουβά1688 τηθδηΐ, σι], ἴο Κα ὁ6. 
σΑϑίοη (0 [6 7 [ῃδί Ψ068353 88 ἴο θ6 ταραγάεα Ὀγ (ἢ8 
ϑαῃῃθάτιπὶ ἃ8 ἴΠ6 Μεοββί δῇ, δῃπὰ {(ἰνὶ ἢ15 ἀοοίτηδ δὰ 
ἴο Ρ6. αι γασθά ; ἴοσ, 1 τηθηϊοηίηρ Μόοβοβ, ἢ6 Β88 
Ὀτγουρπῖ [ογναγά ἰΠδιὶ ρα8βαρο οἵ θυ. 18, 16. 0 8 
Ῥρίοσ 4130, 1ὴ 8, 99., ἢ 88 ἐχρίἰαίπθα οἔίῃε Μοβϑβϑίδῆς δ 
ΜΆ8, πον ν γ, ργονθηΐθα ἔγοπι Ὀγηρσίηρ [158 αἰ δου Γ56 
ἴο ἃ σοῃοϊυβίοη ; ἴοσγ, 1188 8ἃ8 6 ψᾶ8 Ἰροὴ {86 ροϊης 
οὗ αρρίνϊηγρ 115 ἡδγγδίίοη οἵ {||6 ἔοσίιιπθβ οὗ (ἢ6 [5- 
ΤᾺ Θ 18 ὨδίϊΟη ἴο [18 οὐ σᾶ86, ἢ6 ψὰ8 βυθ]άθηϊ]υ 
ἀγαρσεά ἀννἂγ ἴο ρΡυηϊδῃηοης. ΤΠουρἢ 6 Δα ὈΘοα 
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τι οι ἰο σσεσρέοέο (6 (Πγοδα οὗ ἢ15 ἀἸβοοιγδο, 
6 ψου]ὰ (1 ̓ πᾶρπθ6), ἴῃ {86 οΥοΣ ρμασεί, ἢδνε βϑῆθνῃ 

δον 111-ἰ(οὐπάθα ψὰβ (Π6 σοηῆάθησα 1 νῆσον. {πΠ6 
ον το θα οὐ οἰγοιιπλοϊβίομ, δῃά τπ6 οἵδοσ σγἰΐυδ] οὔ- 
Βογνδῆςεϑ οἵ δ Πρ]6 Βουνῖςα ; 81ης6, 1η {86 Ηγεί ρμ]Δς6, 
ΑΡγβδῆβδαι, θοΐίοσε ἢ6 δὰ Ὀφδη οἰτοιμηςβοά, νὰ 8 8Ρ- 
ἘΠ ες Όγ Οοά, δηά σϑορινβὰ ονιάθηϊ ἰοκϑῃβ οὗ {Π6 

ἱγνῖηθ ἰδνοὺγ ; ὙΠΕΓΘΑΒ Τ]ΔῺΥ οὗ [τἢ6 οἰγομηιοϊδοά 
Βαὰ ποὶ δρργονϑῆ {πϑιηβεῖνοβ ἢ τα βίρῃξ οὗ ἀοά: 
ΦΑΙγ, βἰηος (ἀοά δά, Ἰἰοης Ὀεΐογτα ἴ(ἢ6 ὈυΠάϊηρ οὗ ἐπα 
Τεῖρ]ς, σοηξεγγοά δὴν δηά 5:ρηδ) Ὁ] βϑίηρβ ὁη [ἢ6 
1ογϑο  Ἰδἢ ΔΈΟΣ; ηδγ, αἀἰὰ ἢοῖ ὄν ρογιῃ [)αν!ὰ 
ἴο Ὀυϊὰ τΠ6 ΤΏΊΡΙ6, ΠΟΙ, ἴῃ ΔΩ ΨΑΥ, ἰδΐκ6 Τ᾿ ΘΑΒΌΓΕΒ 
ἔον ἰ(8 αγϑοϊίίοῃ ; δηὰ {6 Τδρ]6 οὗ δοϊοιηοῃ δά 
Βδεη ἀσείσογβα. ἤδθησα δίθρμθη ψουἹά ανα ἀγρυεά, 
1Πδί δα 84 ποΐ βροΐκδη σοῃςυ 16] οὐυδὶν οὗ Μοβαβ δηὰ 
{ΓΠ6 ΑἸ Υ, ἤθη ἢ τηδιηἰδιηθὰ τπδΐ 1Π6 Ὠϊντης 
ἔλνους αἀϊἸά ποῖ ἀξεροηά ὕροῇ αἰγουπιοίδβίοη δηὰ τΠ6 
ΤεΙΒρ]6 ψΌγβϑῆρ ; δηὰ ἰδὲ (π6 Τρ] 6 πἰκλὲ Ρ6 ἀε- 
ΒΟΥ, πδΥ, τυοιιἑα Ὀ6 ἀδδίτογαά, ἃ8 11 ἢδα ΤΌΓΠΊΘΙΙΥ 
Βεοη, ἔογ (ἢ6 ψ]ο ΚΟ η685 ΔΠα ΠΏρΡΙΕἰΥ οὗἁἨ (ἢ68 Ῥθορ!ο, 
ὉΏη]688 (ΠΟῪ 8ῃου]ά γορϑηΐ, δπα ποῖ, αἴϊενγ [Π6 6ν]] 6χ- 
δῖ ρ16 οὗ {πεῖν ἐογοίδίῃθσθ, γῆο Πδὰ το]θοίθα Μοϑβες, 
Θογβίϑῦ [ἢ γο)θοηρ, Ψ65058 τῃ6 Μαεββιδῇ δῃῃομηςθα ὈγΥ 
οβα8. (Κυϊη.) 
Α8 ἴο ἴΠπ6 ἀαμέῤοπέϊοϊέψ οὗὨ ἴῃς. ἀῦονθ ἀϊδοουγβο, 1{ 

ἰ5. ηοΐ (88 βϑοπηθ σοπ]θοίυγθ) {Π6 τη. ᾿ηνθητίοη οὗ δῖ. 
ΓΚὸ (ΠΚῸ (πὰ ογαί!οῃβ ἴῃ την οἵ (ἢ6 δῃηιθηί αταϑεὶς 
δηά [,αἴἱη Ὠἰδίον 45). 1 ψγψ88 ργοῦ Δ Ὀ]Υ ἔογπηθιὶ ἔγοτη 

ΓΒΟΏΒ ψἢο ἰοοΚ ἀονγη 186 ΒρΡ6 θοῇ ἴῃ ψγΣιηρ, ψ}Π6- 
ἀπεγ δῖ. [Κ6 Πἰπη56] , οὐ οἵ θγβ, ἱποϊ υἀϊηρ, ρα Ρ5, 
δι. Ῥδὺ] ; ἴἢ ψῃϊοῦ {Πογ6 185. πὸ ἀοιδύ Ὀυΐ ἰῆδι οὖ 
ΔΌΓΒΟΥ, 88 ἃ σαγ Ὁ] ᾿Ἰηναβιραῖον οὗ ἰγυ ἢ (866 ἢ158 ()05- 
ΡΕΪ,1, 1). Ηδὰ [τ Ὀδδη ἢ5 οἵἱοη, δηα ἰογηηθά ἢ 

ἃ Ηεχο, ποννανογ, 1 τυδί ἀχοορί Τὐμομψάϊαοε, ταοϑὶ οὗ ψ ῇοθα ΟἹ Ά- 
(1088 δρραᾶγ ἴο Ὠᾶνα Ὀδοὴ οδγοδιν ἔογη) δα ἔγου ἀοοισηθηῖδ νυ σὰ 
Σεοοπίοά, 886 ὨΘΑΥΪν 25 μοϑϑὶϊθ, [86 αοέμαΐ τοοτα οὗ ἴῃς Βρεβκοσ, 68- 
Ρεοϊδ!ϊν ἴῃ {6 ογαϊίοῃδ οἵ Ῥεγίςἶθβ. 'ΓΏδ βϑϑῖηδ ὕδὺ Ὀκε βαϊὰ οὗ δοῦγδ 
ἴουηὰ τῷ Ηεγοάοῖυδ. Τῇῆο ει θἧεοῖ ἰ5 ΠΣ ΏΪΥ ἰηςεγεϑιῖηρ,, δηὰ οὐ {1 
818}} ἰγεδί ἂἱ Ἰαγρα ΟἿ ἃ ΠΟΙ δ ας οσοβδίοθ. πν 

ΡΦ 
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βίυάγ 4η4 ἀο]]ογδίίοη, ἃ ψουϊά ἀοιιδ1685 αν ὈΘΘΗ 
ἸΏΟΓΟ οἰαδθοτδία δηά οοψιθηῖ. Δα 1 18, 10 ΠΆΓΓΙΘ5 ΟἹ 
(Π6 μγδι ἔλςβ οἵ 10 Ἔνϑῦν τρᾶγκ οὗ ρϑηυ!θηθβ8. Βυΐ 
Ῥιοσθθα ψα ἴο δὴ δχϑηληδίίοη οἵ {Π6 τηδίίογ 1056], 
ψ πο ΨΜ|} θ6 ἰουηά ἴο 70.850} 4} οὔτ 4] ρας 08. 

ΨΈΒΒΕ 1. εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως (50. ἑαυτὰ), πδιηοῖν, 
α8 ἐΐιο ευυἱέπεδδε5 ἤανε βαἰαὰ ἢᾧ “ΓὮ!5 ΒΘ6ΙῺ8 [0 ἤᾶνῈ Ὀθθη 
ἃ ἔογιαΐα, ἢοΐ ΟὨΪΚ ἴογθηβίο, θὰΐ ρορυΐαι. ὅ66 (ἢ6 
ΘΧΔΙΏΡΪ68 ἘΡΉΜΗΝ Ὀγ δΥείϊβίθοίη. Μαγκ]απὰ οδ]θϑοῖϑβ 
ἴο εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως, Δηἀ ψου]ά γοδα δἰἴΠ6γ εἰ ταῦτα 
οὕτως ἔχει οἵ ἅρα ταῦτα οὕτως ἔχει. Βιιΐ {Π6Γ6 18 ΠΟ 
Οσσδϑβίοη ἴῸΣ ΔΠΥ σμᾶηρο, 8ϊης66 [Π18 18 ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ τη ϊχ- 
ἴυγα οὗ {π6 ἀἰγεςΐ δηὰ 1αϊγοοΐ πιοάθβ οὗ δά γθβ8. 

2, ἴΑνδρες ἀδελφοὶ. ὅδ6ε ([ἢ6 ποία οη 1, 11]... ΒΥ 
(Π686 ν)ογά8β δίδβρῆθη δα άγθββϑθβ [6 Ὀγυϑβϑίδηάϊηρ ρεθο- 
Ριθ, 7υ8ι 88 ὈΥ πατέρες 11)Ἰ6 τη ΘΠ θ 6 γ5 οὗ [ἢ6 δδῃῃραάγιμῃ. 

ἢυ8 ὈΥ αΐγεα οοποογρίξ ἰΏ6 Βοηδη8 δαἀδγοββοά 
(6 ϑδεηδίοτβιυ Ὁ Θεὸς τῆς δόξης δοίη Ἰπίογργοΐ 
“ς ϑρἰδηάογα οἵ πηδ)θϑίδία 1Πη8]018. 1 ρῥτγαΐίδγ “" τηοϑὶ 
ΨΟΓΩΥ οὗ ροἷοῦυ δηά Ὠοηῃοιν. δε 58. 9248, 20. 1. 
96, 7 ἃ. 8. Αρ. 4,11. ΤῊ ϊΪ8, 10 πηυϑί θ6 ορβεγνεά, 18 
ταθδηΐ (ο τοίαϊθ {πΠ6 ογἰτηϊηδίοη ΟὗἩ ὈΪΑΒΡ ΘΙ δραϊηβῖ 
(οά. Οπ χαῤῥὰν 5366 ([Ε]]ᾶγῖι8 δΔηα δοἢϊ. 1,6χ. ῶφθη, 
ΠΑΠΊΕΪΥ, δἵ ἵν οἔτῃθ ΟΠ άθαηβ8. ὅ66 βῆ. 1}, 81. 

Ὁ ΤΏαὶ {π|8 ἴν ννὰβ τῃ6 σουηίτγ οὗ ΑὈΥΔὮΔπ, 8 χοῦ }]6, δῖ Π66 
1086 ρσοΐηρ; ἔοι ἴπ6 ὕγτ᾽ οὗ Απιηνίδη {τυ οἢ ννὰ8 Ὀείνθεη Ν δὲ δὶϑ 
απ (ἢ Τίρτβ) ὈΥ (ἢς ἀΐϊτεοῖ γοδὰ ἰὸ Ῥαϊεβίίηθ, Πδά ἰο ρ888 Οἤδγδ 
ΟΥ (δπαγγδῃ. ἰά65, ΑὈγϑματ δηᾶά ἢ 8 [ΟΠ] Ονγε ΓΘ ννεγα ΝΝΟΙΏΔ668, 
Νον,, ΠΟ ΘΟΥΠΌΥ οοὐἹά ὑεὲ Ὀεῖίον δααρῖοα ἴο (Π6 ἴδ οὗ Νοηδάββ 
{Δ ἡ Γὸ ἴα βοτὰ ἀ68 οὗ Νοτῖ Μεβουροίδιπϊα, η Ἡν Ὠο ἢ 88 βίτω- 
αἰοεά ἐπε ὕτν οὗ Ατρΐδηνδ, ὑγῆο868 501] ἰ8β 80 ΟἀγῪ δηά βίον τπαῖ 1ἱ 
ἀοδβ ποῖ δόπλἷϊῖ οὗ Ὀεΐηρ᾽ μῥουσποά, θυϊῖ 15 ΟὨἱγ ἢτ ον σγαζίηρ. (66 
Βοβεητηυ εν οὐ ἀεη.) (Κυΐη.) Τὸ τειθονε (δε 5] ρῃϊ αἰβοΓΡΘΏΟΥ 
ὙΥὨΙΟὮ ΤΩΔΥ δϑέηι ἴο Θχίϑί Ὀεῖΐννοθη [ἢ 18 ρββϑαρε αηὰ ἴ(ἢο86 οὗ (ἀδησβίβ, 
1: 88 Ὀδθη ἀεοϊάοά Ὀγ (Π6 πιοβῖ Ἰεδι πεὰ (οτημηεηϊδίογβ, ἱποϊυαϊηρ 
Κυΐηοεὶ, τῃαὶ δίορμθοη ἤθγὸ Ὁ] ονγδ ἴῃ ἰγδάϊτου οὗ ἴὴ6 Φεννβ, Πδῖ 
Θυὰ δρρελγοὰ ἐκίος ἴὸ ΑὈγδἤδηι; ἢγβί, θη Ἰ᾿ἰνίπρ ἴῃ- ΟΠδ]άθα ; 
δεσοηά γ, ἤθη σοδάθηϊ αἵ Οπαγγαη, δα οουπμπδησεα Ὠΐμ ἴο ἰθατα 
᾿ὴ5 μβανϊταἰτίοη. 80 ῬῃΟ ἀα ΑὈγδῆβϑῃ, ἴ, ᾧ. Ρ. 11]. οἀ. Μαπρ. ἅμα 
τῷ κελευσθῆναι μετανίστατο --- τὸ μὲν πρῶτον ἀπὸ τῆς Χαλδαίων 
γῆς εὐδαίμονος χώρας --- εἰς τὴν Χαῤῥαίον γῆν᾽ ἔπειτα οὗ μακρὰν 
ὕστερον, καὶ ἀπὸ ταντῆς εἶ." ἕτεραν τόπον. δι Ρ. 14, 8. ὅπως δ᾽ οὖν 
βεβαιώσῃ τὴν φανεῖσαν ὄψιν ἐν διανοίᾳ παγιώπερον, φησὶν αὑτῷ ὁ 
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ΟΥ̓ {18 οἰτγ πιθπιίοη 15 τηδάθ Ὀγ Απιιηΐδηυβ, Μδτςε]]}. 
325, 8. Ετ να 86Χ ἀϊογαπι ΘΠγ]6η88, ΟἰΠ Π6 Ο,ΆΠῚΪ ΠΑ 
4υϊάριη ᾿Ἰηνθηιγη, βοϊ δία δοθβϑιῖαίῖ8 δχίγοιηρ : 
ἀυχ Μεβοροίδηε (ἰαβϑίδηυβ, εἰ (τθυηι5 Μαιγιοῖι8 
ῬΓΙΔ6π) δα ἢος πη 185118. 

8. ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς, ἃς. ΝΟΑΙΥ (Π6 β88π|6 ψογ8 
οσσὰαῦ 1η Ὅεη. 12, 1. (ϑερῖ). ΦΔεύρο 18 ἃ ρΡᾶγίϊςἷα οὗ 
Θχμογίδιϊοη, {|Κ ἄγε. Το σοιῃρίοῖθ ἔογηιΐδ δεῦρο 
ἐλθὲ οσσιβ ἴῃ Ατὶβίορῃ. ΤΠοβίη. 824. Βυΐ 61110868 
πη νεῦθ8 οὗ σοιηηρ δΔηα ροίηρ' ἅττα ἰγθαυαθηΐῖ. σγουρὰ 
Οἶτ68 ἃ 510}1}18Ὁ ρᾶ58αρθ ἴτοηιὶ ἃ ἱγαρπιθηΐ οἵ Ῥοίγοηϊῃβ: 
1 Ληαι6 ἔτι45 56468, 4]16ηδηϊι6 ᾿ἰονα αιθγθ, Ο ἡ νοηΐ5, 
ΤΩ8]ΟΥ γούατη {101 Ὠϑο! Ὁ οΓο. 

4. Κακεῖθεν, μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτου, 
“4{ῆ6η, ΔίοΓ (ἢ6 ἠσει}} οὗ ἢ15 ΔΊ γ," ὅζο. Βυΐ ἔγοπὶ 
Οϑεη. 11, 66 ὅς 89. 10, 4. 1 ρρθδγβ {πα Τογαῆ, ΑὈγα- 
Ἦδη)β (δί ποσ, νϑ βί ΧΕΥ γ θᾶ ΓΒ δύο [Π6 Ἰδ(ἔογ πηϊρταίοα 
[ηἴο {6 ἰδηά οὗ (δῆδδη. ΕῸγ Αθγδαίδπη) ννὰ8 Ὀογῃ ἴῃ 
(ἢ βανθηζ δίῃ γϑᾶγ οὗ Τ γα Β ᾶσὸ (866 ὅφη. 11, 926); 
τδ46 {Π6 τηϊρστϑίίοη ἤθη βονθηίςγ-ῆνο γθαγβ οἷα (866 
Οϑδεη. 12, 4), δηά, 1 νὰ δὰὰ ἴο {Π686 δευοηέψ ψοαγϑ, 
ἢδ τηϊρσγαϊθα ἴῃ (6 λεπάνθα δπα [οτίγ- ἢ γϑὰγ οὗ 
Τογδ ἢ Β ἀρ6; δηἋ 51ης6 Τογδὴ ΠΙνϑα ἔνο Ὠυηάγοα δηά 
ἤνα γϑᾶγβ (866 ὅδη. 11], 82), τῃΠ6Γ6 γϑπ)δῖη δουεηέψ, 
ἀστὴρ ψῃϊοῃ ογαῇ ᾿ἰνοα δον (η6 ἀδραγίυγα οἱ 
Α)γϑδῆδιη. ὁ γτϑίηονο {Π|18 ἀπ συ Υ, {ῃ6 (οπηηθη- 
ἰΔΐοτβ ᾶνα ρυϊδυθα νϑγίοιιβ σουγβοβ. Κηδίομθυ!, 
Οαρ6}}0.5, δηὰ οἴποτβ, {Π1ηΚ {παὶ ἴπΠ6 Ηθῦτγον ἰοχί οὗ 
ὅρη. 11, 82. 15 ἰο 6 οπιθηαδα ἔγοῖὴ {ῃ6 ϑδαιηδγιίδῃ 
νογβίοη ; δηά [19 [ἢ6 ὨΠΌΘΓ ΟΟΥ 18 ἴο Ὀ6 ομδηροά 
Ιηἴο σχν. Βυΐ (6 πυμηῦ 6. Β6θτ8 ἰο ἤλνα Ὀθβθῃ αὖ- 
ἐογοά ἴῃ 6 δαιηδγιίδη ΜΔ. ἴῃ ογάεγ ἴο σογγοϑροπά 
ν ΠΓΠ σΠΓΟΠΟΙΟΡῪ ; δῃᾶ (δι (ἢ6 δαιηδγιΐϊδηβ ἤᾶνθ, ἴῃ 
ΟἾΠΟΙ ΡΪαςθβ, ᾿πἰθγροϊαιθα (ἢ6 ἰοχί, ἢ88 ὈθΘθη ἅ8ς 6 γ- 
ἰαϊηθα. ὅδ6αε τ ῃοίΐβ οἡ “οἷ. 4, 20. ἀπὰ Μι|Ιοἢδο] 18 
Οοιη. ἀ6 (ὨΠτγοηοϊορᾷ Μοβὶβ ροβὲ Ὀιυνίυι, 1ἢ- 
βογίϑά ἢ {6 (οιηρηί. σοίί. 1702---8. δοίη (οη- 
πιρηϊδίογβ ἴἤ6 ΓΘ δἃ6 ΨΠῃΟ Τοραγά 1ἴ ἃ8 ἃ 58}1}0 οὗὨ ἰἢ6 

ἱερὸς λόγος μετανάστηθι --- διὰ τοῦτο τὴν πρώτην ἀποικίαν ἀπὸ τῆς 
Χαλδαίων» γῆι εἰς τὴν Χαῤῥαίων λέγεται ποιεῖσθαι. , 
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ΠΙΕΙΊΟΙΥ. [5411 οτηιῖ οἴδοῦ ἔδγ- [δἰ θα δΔηι 810} 
ἘΓΑΓΥ͂ ΘΧΡΙΙοδἰοἢ5 ( Ιοἷ ΠΊΔΥ Ὅς 86εη ἴῃ 1)6 1)ῖ16υ, 
γοϊ ἢ, δῃὰ Ηρυπιδη, οὐ {ἢ18 ρᾳβ8βα 76), δῃὰ πονν ὑτοὸ- 
οΘοά ἰο ἀοίδ!] νῆδὶ 1 τοραγὰ 8485 1ῃη6 ἴγιια βοϊυίοη οἱ 
τΠ6 ἀἸΠΠου Υ ; Πδιηεῖγ, ἐμαὶ Ὀγουρμς ἰογναγα Ὀγ Μ|- 
οἴ Δ611:8, Κγδυβογ, Μογαβ, Βοβαπιηΐ  ογ, δπὰ οἴ ἤογβ, 
Ὑἴ0 πιαϊηϊαίη {Π8ὶ δίερμθη ἤθγα αἰβο ἐ] ονγεά ἰἰ6. 
ἰγδάϊίοη οὗἩ {π6 768, {πὶ ΑΡτδἤδιη, αἰΐζοσ (6 ἀδθδιῇ 
(1. 6. τῃ6 πιογαΐ δηὰ αἰϊορονγῖοαὶ ἀθαιἢ}) οἵ ἢ]8 ἐδίΠοΓ, 
τηϊρταιθά ᾿ηΐο (6 ἸΔηά οἵ (δηδδῃ. δο Ρῃἶο ἀ6 ΜΙρτ, 
ΑὈγδῇ. Ρ. 468, 47. οὐδένα τοίνυν τῶν ἐντετυχηκότων τοῖς 
νόμοις ἀγνοεῖν εἰκὸς, ὅτι πρότερον μὲν ἐκ τῆς Χαλδαϊκῆς 
ἀναστὰς γῆς ᾿Αβραὰμ, ὥκησεν εἰς Χαῤῥάν' τελευτήσαντος 
δὲ αὐτῷ τοῦ πατρὸς, ἐκεῖθε κἀκ ταύτης μετανίσταται, ὡς 
δυοῖν ἤδη τόπων ἀπόλειψιν πεποιῆσθαι. ΕῸΓ (Π6 26ονς, 
1ῃ. ΟΥ̓ΔΕσ ἴο οἶθαὰγ ΑΡγβῆδηι ἤτοι [6 οἤδγρε οὗ πορ- 
Ἰεοίίηρ Πἰδ Δί Πογ ἴῃ ἢ15 οἷά δρϑ, τηδἰηϊδϊηφά (Πα (Π6 
ἀφραίῃ οἵ οσαῆ Μοβθβ ἢδ8 γοϊδίθα ὃν απέϊοϊραξίοη, 
Ὀξοδυδβα, τοι Ὀοδηρ ἃ ψΟγϑΠρροσ οἵ (οὔ, ἢ6 ΠΟῪ 
Ὀδοδιηα 8η 1Δοἰαίοσ (866 Ζ7οβῇἢ. 94, 2. 7611 ὅ, 6 ἂς 7): 
δΔηά (ἢ 8, 5΄ποο 4} 5 ΠΠΘΓΒ ἃΓ6, 88 [ἢ6 Αροϑβιῖθ 5808. 
ἀραά ψ Ή16 ΠΟΥ να, Το πιῖρης Ὀ6 ἀοοομπέεα ἀφαά, 
οη {Π6 τηϊχτγδίίοη οὗ Αῦγδῃδῃ ᾿ηΐο σαπδβη." (Κυίη.) 
66 8ΒΟΠῚ6 ΓΟΙΏΔΓΚΑΝΪΘ ραββαρθθ -δἀάιςοά ἴτοτῃ (ἢ6 
ἘΑΌΡΙἾ 4] τ ῖοτβ ὈγῪ 1 ρμίίοοῦ 1 ἢϊ8 Ηογ. ΗδΕΡ., 
 οἰβίοιη, δηά Μι|ιςοΐ46115.. Κυϊηορὶ 480 σοΐριβ ἴἰὸ 
Πίεγοη. Ορρ. {. 4. ρ. 94. Μετοικίξειν 15 ΤΑΤΕΙῪ υδοά 
1Ώ 8 ἰΓΔΏΒΙΓΝΘ ΒΘ6Ώ56 ; 85 66, δηὰ 18, νοΓ. 48. 

ὅ. καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 1 Ὠδ45 Ὀθοη τ ρῃγ οὔ- 
βοῖνοὰ {Πδὶ ἔδωκεν ἰ8 ἴο δὲ τοῃἀογοά ἀδάργαί, δῃᾷ οὐ 
ἷβ ρυΐ ἴοσ οὕπω. (866 1πΠ6 οί οη Ζοἢ. 7, 8.) Τδα 
Β6η86, (ἢ6η, οὗ [6 ραββᾶρα τῇ Ὺ δ {Π}118 ΘΧΡΓΘΒΒρα : 
“« Αῃά δ΄ ῃηοΐ γοῖ ρίνθῃ Π᾽ΠΊ ΔΩΥ Ροββθβδίοη 1Ώ 1[ἢ18 
ἸΔηα, ποέ α ὕοοέ οὗ ἱέ, δῃὰ γεοῖ ἢ ῥσγοπηϊδοα {Π6 Ροβ- 

" δὶ Βρ Τ]Ἰογὰ, Ποννόνον, ἴῃ 8 ΟΠ γοποϊορίοδὶ ἵπᾶοχ ἴο {δε Β:ΌΪΕ, 
148 οἵἉ ορὶπίοῃ, δαὶ ννῆαῖ ἰ8 δβεϊά οὗἩ θη. 11, 46, οὗ ΤεΓαἢ 8 Ὀδΐηρ᾽ 80» 
ΧΘΠ(Υ γοϑγ οἷά, ταϊαίθβ οὨἿγ ἴο (δε οἰγτ}) οὗ Ἠδγϑη; δηθὰ (δαὶ ΤΦΥΘΝ 
ΜΥΆ8. ΟἿ διιπάτεα δηὰ (Πἰγῖγ γεδγα οἷὰ θη ἢς Ὀεραῖ ΑὈσαβα. [1 
60, ἴπ6 ΑὈγϑμδπὶ νν88 βενθηῖϊγ- ἔνα γεᾶγβ οἱ, δηὰ Τεταῃ {(τῆο αἰεά 
βῖ ἱπὸ πυπαγεὰ δηὰ ἤν6) πρῶ Ὠανα ὕθεὴ ὠερὰ ἸΏ Ὼ ΑΘΓΑΠΆΠ Ἰοῖϊ 
Ομδγσαη. (Βρ. Ῥρδζςβ,) ᾿ 
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δοϑϑίοῃ οὗ 'ἴ ἴο δίπ), παπηοὶγ (ο ἢ 18 ροδέογ έν, αἰ που 
᾿6 84 48 γεί πο οἴἴβρτγίηρ." Νονν ΑὈτγδῆδπι 18 σοπι- 
τηοηἀρά θδοδυβα ἢα δά δ! τἢ τὼ (Π6 Π᾿νη6 ῥτοιηΐθο, 
{παι ἢ 18 προ βῃου]ά ΟΟΟΌΡΥ Ῥαϊοβίϊηθ, ὅο. Κλη- 
ρονομία, {κ {π6 Ηδῦτ. ΓΤ), ργορ υν ἀδηοίθβ {Π6 
της λεῖγοά, οὐ αοημῖνεά ὃψ ἐοὶγδἧιρ. (866 Μαίι. 9], 
38. δηα Μαῖκ 12, 7.) Βαΐ 11 15 αἰβο υβ6α οὗ αηῷ "ο5- 
δαϑδίοη, ΘΒρΘΟ ΙΔ ἢν (ηδὲ οὗ (δηδδη, σγδηίθα Ὀγ αοά 
ἴο {Π6 Ι5γδθ] 1168. Η δα ἴἴ βίρῃι}ῆ[β ροββθϑβίοη, ἰδη θα 
ΡΓΙΟΡΘΓΙΥ͂ ; 88 ἴῃ Ζ2οβῇ. 18, 28 ὃ. 28. (Κυϊη.) ᾿ 

ὅ. Οὐδὲ βῆμα ποδός, ““ποΐ ανοη ἃ ἴοοϊ οὗ ἰαπηα." Α 
Ῥτγονογῦιαὶ οχργθϑβίοη, ὈῪ ψῃ]οἢ 15 βρη θα ποηθ α 

;Σ 8ἃ8 ἴὴ Π δῖ. 2, δ. (θη. 8, 1. οἜχδιηρίοβ οὗ ψῇῃϊοὶ 
ἃτ6 δἀάυσοα ὃγ δὲ͵ εἰϑίοίῃη ἴγτομι [104η. Οὐ. 312 Ὁ. 
μηδὲν ἔξω καταλελοιπὸς αὐτῷ, μηδ᾽ ὅσον δοῦναι χαίραν 
“τοδὶ. (Ἰο. δα Ατις. 18, ὦ. Θιοπιοάο πῆς εα6βῖ, ρ6- 
ἄθηι δὲ μοηδὶ ἴῃ 93110, πο Παῦοῖ, ὅο Αρϑροί. (. 
10. (ἰκοά ὺὑγ Ρείςβθιιβ): καὶ οἱ μὲν ΓΦ ΒΑ κατέ- 
χουσι τοῦ κόσμου τὰ πέρατα, οἱ δὲ (πένητες) οὐκ ἔχουσι 
ποῦ στῆσαι τὰ πέλματα. 

ὅ. Εἰς κατάσχεσιν, ϑυθαυά αὐτῆς, ἴοΥ ὥστε κατέχειν 
αὐτὴν. ΝΟΙ͂ ἰ8 τ 98 ἃ ΗοἰἸοηἰϑιϊςα] 086. [ΓΘ ΘΙΩΌΘΣ 
ἴο ᾶνα πηοὲ στ τΠ6 βδη6 ἰἀἸοπὶ ἰῃ ΤἬὨμυογ 468. 

ατάσχεκσις, ΜἘΙσ᾿, ἰη (ἢ δερί, δῆθινοῦβ ἴο (6 Η 60. 
ΣΥΤΓΣ δηά ΓΓΝΙ, ᾿ηἤϊἸοδίθβ " ὁσοραάπον, Ροπ8685οη," 
50. Φοβορῇ. Αηίΐ. 9, 1, ὦ. οἱ τὴν ὑπ᾽ αὐτου δοθεῖσαν γὴν 
ἐς κατάσχεσιν ἀφελέσθαι πάρεισιν αὐτοὺς. Αῃὰ κατέ: 
χειν, ἴῃ τἢ6 βθηβ6 οὗ ἐπλαδιέ, ὁσουΓ8 ἴῃ Ψοβθρῆ. Απί. 
1, 11,.4. Φ, 7, Φ. ῬΙΪο, 1014 ο. Καὶ δῖα τηθϑηξ 
ησπιρε, δοἰἰξοοέ. 

6. ἔσται τὸ σξτέμα. ΤὮΘ ρϑβϑᾶρα 15 αυοίεα ἤΌπι 
{Π6 ϑερί. νογβίοη οὗ θη. 1ὅ, 18; ραΐ ἔτοπι ΤΩ ΘΠΊΟΓΥ. 
Οοιηραγα {μ6 Ηδθργον ἀπά ασεαῖ. ΒΥ πάροικος (Π6 
ΑἸεοχδηάγίδη 26 )}8 ἽἊχργθϑϑοά (δὲ Ηρρτον Ὦ, α 
ϑέγαη ρον; Δηά παροικεῖν ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ Ιβοοσ, Ῥαηθρ. Ο. 
48. ΚΚακοῦν, ἐἐἰ-ἐγοαΐί, αἰεί. ΤὴΘ νϑῦρ 18 πιδρα 1η 
118 86η86 ὈΥ {Π6 θ68ὲ τεεκ ψυίθγβ, ἔγσοτη Ψ Ποπὶ 6Χ- 
Δ11Ρ0168 ἃτ0 δάἀάιιοοά ὃὈγ Ῥοἰβίεῖη. 1 δᾶαὰ Ζε βοῦν. 
ΡΨ. 1012. [Ιὲ νϑῦὺ ἔγθβαυθη νυ οσσυτθ ἴῃ Γδα- 
ογήϊά 68, ᾿ 
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6. τετρακόσια, ἤοαγ δμπανγοά. ΟΥ᾽ τδίῃοῦ (: ϊ 
866Π|5 ἔϊοπὶ ΨΦόΌβθρ. 2, 1δ, 2.) ἴουγ ἢυηάτγοα δηά 
ἐλὶγέψ. Βαϊ δίθρῃθῃ ιι868 ἃ γοιηᾶά πωπιδεῦ; ΜΠ 
15 οἴζοῃ ἔουπά ἴῃ ἢἰβίογ ΔΏ8, 8δπἃ 18 5{1}} ᾿ῆοσθ δάιη]5- 
8106 1ῃ 8δῃ ογαέίοπ 'ἰκ (ἢ18.. Τῆυ8Β ΨΦοβορβ ἢ πιϑο ἢ, 
Αηΐ. 9, 1. δηά Βε]]. ὅ, 9, 4. Ἰτ}15 1 ἰο ἔουγ ἢυη- 
ἀγεά. (566 Κτϑρϑ οἡ 118 ρ4884ρ6.) Μδηγν (ὐομμηπηθη- 
(ΔΐοΓβϑ, ον νοσ, ἃ5 Ηδιημοης, ἢ 6 Ὠιθὰ, δηή γος, 
τηδϊηἰδίη παι τΠ6 [5γδϑ 1168 ΟὨΪΥ δροάβ ἴὴ ἔσγρί 
ἔισο ἡμηαγεοά απὰ ΠῥὝεοη γροᾶτβ: δηὰ (ἢι15 [ἢ 6 ϑ8ρᾶσθ 
οὗ ἔουγ μυηάτοά, οὐ ἔουγ πυηάτοα δηά {8ΙΓΕΥ γϑϑῖβ, 
τηιϑὶ θ6 γθοκοηθά ποῖ ΟΠΪΥ ὑρ ἴο {Π6 επά οὗ 1ἢ6 
Ἐργριίίδη Ὀοηάδρο, Ὀὰΐ 4|80 ἴο {11 ρΡεσορβγιπαίίοη οὗ 
{Π6 ρδίγίάγο 8 ΑΌγαμδι), [βδᾶς, Δηα ὁδοοῦ, Ίη Εσγρί. 
ΤΙ8 ορίηΐοη γοϑίβ σἢ  ΘΗ͂ν οἡ ἃ ραββασὸ οἵ (αἱ. 8, 17. 
ΠΘΓΘ ΤΠ] ΘΠΠΙΟῺ 15 πηδάθ οὗ {6 ῥγομπϊδα ρίνθῃ ἴο 
ΑΡτγδἤδι, δηθὰ ψἤογα {Π6 1 15 8814 ἰο ᾶνθ ὈΘΘΏ 
Ῥγοιηυἱραϊοά ἔουγ Ὠυηάγοαά δηα {ΠἸΓΥ γοᾶγβ δἷϊογ. 
ΑὮ Ἄρρθδ] 18 αἷβο πιδάβ ἰὸ {Π6 ϑαιηδγιίδη ἰεχί οὗ 
Ἐχ. 12, 40. δπὰ {π6 δορί. ψεσβίοῆ. [1 τΠ6 ἔὈγΓΠΊΟΣ 
6 ἢδνθ: 

ὉΓΩΝῚ ὈΝ ΩΣ ὯΞ ΞΦΥΘῚ ΘΥΎΪΟ 
ΝΥ ΣῚ Ὁ29 ΜΒ Ἰϑυ ὝΩΝ. 

[ὴ {Π|2 Ιαἰίοτ : κὶ δὲ κατοίκησις τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἣν κατώ- 
κησαν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν τῇ Χαναὰν (1η (πΠ6 ΑἸοχδη- 
ἀγῖπα Μ5δ. {πθγ6 185 δά θά, αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὖ- 
τῶν) ἔτη τετρακόσια τριάκοντα. [Ἡρδηςθ ποτα ἤδνθ 
Ὀδθὴ τἤοβθ Ψὴ0Ὸ ῥῖοροβθ ἴο δἷίασν (6 Ηδῦγον ἰοχί 
δίϊογ {Π6 δαπαγιϊδη οὐ ϑαρίυδριηῖ. Βαυΐῖ, 885 θυ] Ὡηρ 
οὔβογνϑβ, {Π15 ψουἹάὰ Ὀ6 ουϊηρσ, ποῖ υπίγιης, [ἢ 6 
Κποί. ἘᾺ1ι.] ΤΊ Ϊγ, {ΠΟΥ αὐοία Ψοβορῃ. Δηῖ. 2, 
1δ, 2. ἤθγο 6 τῃηϑηΐοηβ ἔνο διπάγοα δηὰ ἤθη 
γεδῖβ 88 [6 ϑρ8οθ οὗ {πδ΄ ἀυγίηρ ψῃ]οἢ (6 [ϑγϑϑῖ- 
1168 σοῃεπηπρα ἰη Ερσγνρί. Βαΐ ἴο {Π686 ἀραμπθηΐβ 
1 Π48 θ6θῆ ορροβεοά, 18ϊ, (Πα ἃ5 ἴο {π6 ρᾶββᾶσθ οὗ 
(ὐαἰ δἰΐδη8, βδίῃσθ ἢο ΠΊ]]ΟΓ ἘΠΡΠΌΠ ΟΣ οὐ 1ῃ6 ὙΘδΓβ 

᾿ Βοέογα 984600}᾽8 ἀδβραγίῃγε ἰηΐο Εργρι οχίβίβα ἴῃ (ῃ6 
ΟΙά Τοβίδιμηθηΐϊ, ἃπα 1 ννᾶ8 οί δί. αι} 8 ̓ πίθηΐιοη 
ἴο δά)ιι8ὲ {πΠ18 σῃγοποΙ ορῖςδὶ ΑἸ ΪΥ ; ἢ6 ἘΠΟΓΘΟσΘ 
0864 (6 σομηηοη δπηα σϑηργα! ἢν τοοοϊνοα ρμοτγοά 
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οἵ (6 Ρεΐνθοη ΑΡιβδῆδῃ δηά Μόοβοϑ, [{{||6 3011. {- 
οὐ ψηΘίΠοΥ 10 της θ6 πΊογο ἀργῦθθδῦ]α ἰο σἤτοηο- 
Ἰορίςαὶ σοπιριτΔι]οη8 ἴο γεΐδγ (ἢ 6 ὈΘρΙ ΠΏ] ηρ8 οἵ {Π|086 
ΥΘΔ15 ἴο [ἢ {{π|658 οἵὁἨ ΑὈτγΑΠδπ οὐ ἴο ἰἢοΞ6 οἵ Ψ8ς05. - 
(ϑεο Κορκα βιιργα.) θαΐγ, {παἰ [6 διριιπιθηξ ἀσάνῃ 
ἔτοπι 6 σοπβθηῖ οὗ (ἢ8 ϑαιη)δγιίδη ἰοχῦ ψ ἢ (ἢ 6 
ϑορῖ. 18 ποῖ οἵ πηυσοῖ πεῖρῇξ ; βίποθ δἰ ποῦ {π6 δορί. 
δοϊθα {ῃ6 ρᾶγῖ οὗ ρϑγδρῆγαδίβ, δη4 1:ηβογίθα ἃ ρ]οβϑ 
1ηῖο {Ποὶγ ἰοχῖ, ψῃισι σδθ ἔγοιῃ ἐἤθησα Ἰηἴο ΟἿΓ 
ϑαιηδγιίδη Μ55., οὐ {6 δερί. ἰγϑῃβ]αι θα ἕτοιμη ἃ δ8- 
ΤΙ Δὴ ΜΆ. (15 Ηββθηκδρ ἢὰ8 οπαάδανουγρα ἰο 

᾿ΠΡΓΟΡΘ ἴῃ Δῃ ΘΧρΓΘ858 Π)ββογίδ! 00): δηα τηογθονοι, ἴῃ 
Τηδίίογ8 οὗ σῃγοποίορυ, ἔπ ϑαπηδγιίδη ἰοχί δηᾶ {ῃ6 
ϑερί. ἃγθ ποῖ ἴο Ὀ6 τησοΐὶ γα] ]6α οῃ, βίπςα (45 Μ|- 
οὔ 86118 οὔϑογνθβ) [ἢ6. ΤΟΓΘ στϑοθηΐ βοῦὶῦθ8 υξεα ἴο 

. αἰξεν ἐῤλθ ἐοχὲ δοσογάϊηρ ἴο ἃ ρδγίίσιυϊδ δυϑέοσηι. 
ϑάϊγ, {μαι 1 τῃ6 ἔουγ πυηάγοα ὃ6 τοίογγοα 4150 ἴο {Π 6 
Ρογορσγιπδίίοη οὗ {Π6 Ῥαίγίγοῃβ, (ῃΠ6 ννογὰ καὶ δου- 
λεύσουσι αὐτούς καὶ κακώσουσιν ΜῈ} ποῖ θ6 δρροβίΐία. 
41Π}γ, πδι 1 1ῃ6 ἀροάδ οὗ {Π6 18γ86]1168 ἴη Ερυρί Ὀ6 
τηδίηἰαἰποά [0 ἴᾶνα σοιῃργθῃθηαθα οἷν ἔνο Πυη- 
ἀτοὰ δηὰ ἤΐξζθθη γϑᾶγβ, οὴβ (ο68 ποΐ βϑβ1}}}7 8566 ἢον, 
1Ώ 80 8Βῃοσί ἃ {ἰπη6, ΠΟΥ σοι]ὰ πᾶν Ἰησγραβοά ἴο 80 
σοηβίἀθγΆ}}] 6 ἃ πυροῦ. Ἐ δὄίῃϊγ, {παΐ {1186 ῥᾶββ8δρθ 
οἵ ΨΦοβορῆ. Απί. 2, 15, 2. νψὰ8 Ἴσοτγυρίοα Ὁ ἐς 
ΒΟΓΙθ65, ψῆο δά Ὀδϑη δοουδβίοιηερα ἴο (6 Οτοοκ 
ΒΙΌΙ6, δηἃ ψδ8 θιηθηδρά δοοοσαϊηρ ἴο (6 σἤγοηο- 
ἸΟΡῪ οὗ τῃ6 δερῖί.; ψίοῇ Ὧδ8 ὈδΘ ἀοηθ ἴῃ οἵδοι 
Ϊλοθβ, ἃ8 6 ᾿ἰϑᾶστῃ ἴζοῦῃ! Εγηθϑί!, 1ἢ. ἢ18 ΕΧΘΊσο. 
αν. 1. ᾿ 
Ηρηςθ, ἴο ΔΏΥ υῃρτο)]υἀτϊσοοα Ρογβου, 10 νν11} ΘΑ 51} 

ἌΡΡθδγ ἴπδῦ (Π6 ορίπίοη οἵ {Ποβ6 (ὐοιηπηδηίαίοτβ 18 ἴο 
θ6 ρῥτιείογγεά ψ πο {πη Κ (Πδὶ {Π6 18Γ86]1168 δροάδβ ἴῃ 
Ἐργρὶ ἵνοὸ δυπαγροά δηά ἰοτγίν-γαθ γθαῦβ; ἴῃ Ῥγοοῦ 
οὔ ψῆϊοῆ 866 Κορρε᾿β ᾿ιββουῖ. ρυ]Π 5ῃη6α ἰπ 1777. 
(Κα!η.) 
᾿ ἤ.. κρινῶ, 7 ιυἱϊ ρωπίδη: ἃ 56η86 γορηποηΐ ἴῃ (6 

 Απηὸ γεῖ (δὲ ταῖ οὗ ᾿ἤογεαβα ἴἢ ρορυ δαί! οΩ δβοεγίαϊηθα ἰο ἤδνα 
ἰαἰκοη ρΐδίθ ἰη βδοίηβ μᾶγίβ οὗ Νογίς Αἰησγίοδ ττου]ὰ δβεεῃ ἴο Ν}}γ 
ἠδ: γ 1, 
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ΟΙά δὰ Νεν Ταβίδιηθηί. δΔατρεύσουσι μοι ἐν τῶ 
τόπῳ τούτῳ, ἰ. 6. ἰῃ Ῥαϊεβίπθ, σμογα ΑὈγαῆαπι ἤθη 
ψ8. Τόχος, ἰἃ πιυδί 6 ορβογνοά, ἰ5 οἴδθη υβοὰ οὗ 
εομπέτγίοα. (ὅδ6 1ῃΠ6 ποία οὐ “2Ζοῆ. 14, 2.) 80 Χοη. 
Αῃ. 4, 4, 4. ὁ τόπος οὗτος ᾿Αρμενία ἐκαλεῖτο ἡ πρὸς 
ἑσπέραν. Τὸ νοῦ ψ πᾶν δά Ἡοσγοὐοί. 8, 14, 2. 
δηά [βοοῦ. ἔναρσ. 9,19. ΤΠ686 τόογάβ, ΠΟΎΘΥΘΊ, 8Γ6 
ποῖ ἰουπὰ τη (θη. 1ὅ, 18 ΒβΒαᾳ. Κτοὺβ ἀπά οἰδεσβ 
οὔεογνα {πδί να πᾶν {πῃ ἐπ δωδείαησο ἰῇ (ὐδῃ. 
16,18. Βιιϊῖ βοῖ!δ (ὐοῃμιηδηίδίογβ, ΤΊΟΓΘ [056], δΡ- 
Ροβα {δθπὶ ἰο ὃδ6 ἰάκοη ἔτοῃῃ Εχοά. 8, 12. ον τέ 
88 ἃ σιιβίουῃι ψ Π ἢ {Π6 Ψ 615} Ποοίοτϑβ, ([Ο] ον βα Α͵80 
ὃν (Π6 ψτίζογβ οὗ (6 Νὸν Τεβίδημθηί,) ἤθη {86 Υ 
οἱθα ΔΗΥ ογϑοῖα οὗ (6 ΟΙα Ταβίδιηρδηίΐ, ἴο δα ἀ βοπηθ 
ὙΟΓᾺ8 οἰδειυῆθγ οτηρίογθά οἢ {6 βδης βυῤ)]εςί, δηά 
(ἢοβα βοιηθίϊπηθ8 ἃ [Π||6 οἤδηρθοά, δηα (ἢ}}8 1 ογάβγ 
ἴο δι ρ]1γ {Π6 (Πρ. (δὅ66 ϑυγθῃυϑ. οα {Π6 φυοίδ- 
[1ο5.)})ὺ Νονν {Π|5 Βίθρῃθῃ ἢδ8 θοῦ ἀοπθ. Βδβί 68, 
ἢδ ἀοα68 Ὡοΐ 840 μδ΄ (ἢ6 ψογα 8 6 Γ6 Βρόίοη ἴο “ὀγα.- 
ἄαηι, Ὀυΐ 5 ΡῚν ἐλάλησε δὲ οὕτως ὃ Θεὸς. (Κυϊη.) 

8. ἔδωκεν αὐτώ διαθήκην περιτομῆς. Διαθήκη 15 ὑυβοῖ 
δάνλψι οὗ δὴν οοπϑέϊέιξϊοπ ΟΥ ““ ἀϊβροβί(ΙΟη :᾿ διά 
Θῃς66 οὗξ οουθηαπέ οἵ οοπιραςσέ, σῃϊοῇ 15 ΤἸΤουηαθα οἢ 
ΤΟΙ865 δηα σοηαϊἰοη8. Ἔδι5 10 πιᾶγ, Κα (6 
οὗν. ΓΥΏ, ἀδηοίς »γοηιΐδοβ (866 [6 ῃοΐθ οὔ Αοίϑ 

8, 425.) δηὰ ἐαιῦ5, οΥ Ῥγεοερέδ. (δ8εε ἔχ, 19, ὅ. Ηοϑ. 
6, 8.) Νὸονν (Π6 βθῆβα οουοημαπέ 18 υἱἱουν ἈΠβι18}0]6 
ἴο ἐπ Ραβ888 96, δβίηςςα αἰγοππηοίδίοη οαηηοί ὃ6 οΑ]16 
ἃ οουοπαηΐ, Ὀυΐ οἸΓΟυ ΠΟΙ βίου τρίς Ὀ6 βΒα]α ἰο δ6 8 
σὶρη ΟΓ α οουοπαπέ, 1. 6. βοιηοῖδιηρ ψΠΟἢ αἰθβίβ 1ξ, 
δῃηά Ὀγ ψὨοῖ 1{ Δ δ6 Κπονῃ (δῖ ψὰ ἤδνο 8 σονϑ- 
πϑδηΐ ψἰτἢ ΔῺΥ οὔθ. Τῆι οἰγουπη)ς Β᾽οὴ 15, ἱη Οθῆ. 
17,11. 5814 ἰο Ὀ6 8 βίρῃ οὗ ἃ σονοϑηδηὶΐ, δηά, ἰῇ 18., 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ οουθπαπέ, 1. 6. ἃ β'ρῃ, οὗ ἰῃ6 σονοηδηΐς ὉΥ 
ψὨῖοἢ ΑΡγδβδ δηά ἢ15 ροβίθ  υ τόσα θουηά το {Π6 
ΨΟΓΒΗΡ οὗ ([Π6 συ οά, οΥ ὃν ψνῃϊοἢ 1 88 Κῆόονη 
ιπαἰ (οὐ δὰ ρσίνθῃ ρῥγογηβοβ ψῃϊοῖ ἢ6 ψορἹά ΚΘΟΡ 
δηά οὔβϑογνθ. “ΓἢῚ8 βιρηϊοδιίίοη, ἤονγανοσ, οὗ διαθήκη 
158 ΓΑΙ ΠΟΓ ὈΠΟΟΙΏΠΏΟΠ, 8η4 1ἴ 566 18 Ὀοίζογ ἴο γσῖνα 11 
Βοῖδ [6 86η86 οἵ πιαπαάαέε, ἴα, ὅχζα.; δῃηά ἔπι {86 
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ΜΟΓΟΒ ΤΩΔΥ͂ 510 }}Ὶ δ6 γθηἀεγοᾶ : “Ης ραν ἴο πῃ 8 
Ῥγεοερέ οἵ οἰτοιιπηο β:Οη,᾽" ΟΥ ““ἢ6 ῥγθβοσιθθα ἰοὸ Ὦϊπὶ 
6 το οὗ οἰτουπιοϊδίοη." (Κυϊη.) (στοῦ8 τη θγβ 
1η6 καὶ (8: “Ῥοβί οχιηΐα Ῥσγοιηΐββα.᾿ Βαυΐ, 1ἢ 
(ἢ, καὶ ΤΑΥ͂ πιοᾶῃ ἀπά (ἦδη). Οὕτως ἰΚυϊηοοὶ 
ΠΟ ΒΙ ἀ6Γ8 88 ρ]οηδϑί!ο, δῃ ΟὨΪΥ Ποί(ίηρ' φΟβΕ4μΘΉςΕ. 
1 ταῖμοσ βιρηιῆἔοβ αηᾶ 50; 85 οἴζϑη Ὀοζῇ ἴῃ (6 (148- 
504] ττγιίεγβ δηὰ {6 δογιρίυγοβ. Πατρίαρχας, ρα- 
ἐγίαγοΐδ; 80 οαἰϊθαὰ 848 Ῥεϊηρ ἢδδαβ οὗ πατριαὶ, ΟΥ 
ἐγὶδος. Τὔυβ Ηδβγοδίυβ ἜΧρ δἰηβ πατρία ὈΥ Φυλή. 

9. ϑηλώσαντες Ἰωσὴῷ, ἐπυψίηφ. ὅο 17, 16. 1 (ον. 
18, 4. ἡ ἀγάπη οὐ ϑηλοῖ. 81:. 9, 11. μὴ ϑηλώσης δόξαν 
ἁμαρτωλοῦ. ἼΠ6 ψογὰ δῆβοιϑ ἰο {ῃ6 ΗΘ Ργ. δδ2} ἴῃ 
αδη. 80,1. 27, 10. δἊᾺΆ΄Σ΄'. 90, 11. Ηρδτο ΨῈ τηδν οὔ"- 
Βεγνὰ (πδι {Π6 γαΐξΐο πιοεέαρπογ 18 ἴὯ6 8δῖη8 1 {Π6 
Ἡρῦτ. δ (ἔγοπὶ σἤθποθ κνάω, ἰο σπατῦ) δηὰ (ἢς 
Οτεοῖκ φθονέω, ἱ. 6. ἰο ρὲπο αὐυαν; ᾿ΠΔΟἮ 15 ΔΡΡΙΠΔΌΪΟ 
ἴο 411} 186 τῆογο δάβηΐ δβδβοιίοηβ, ββϑρϑοῖδι  Υ ΘηνΥ 
δΔηῃ4 Ἰοδίουθδυ. Μαγίκϊδπα ροίηϊβ ἔμ ράββασ {ἢι8: 
ϑηλώσαντες τὸν ᾿Ιωσὴφ, ἀπέδοντο [αὐτὸν] εἰς Αἴγυπτον, 
δη8 οὔβογνοβ {παΐ ἤδθγα {ποῦ 15. 83ῃ 6111ρ818 οὗ ἐπ6 
ῬΑΓ οὶ ρ᾽ 6 κομισθησόμενον, ΟΥ ἀχθησόμενον' 5οζά ὕοδερὰ 
ἴο Ὀ6 σατγθα ἑπέο ιρυρί, πο 18 ἔγθα θην ἴο δ6 
τοὶ ἢ ἴῃ τ[Π6 δοϑῖ τοῖς νσῖθ 8, 85 Ηογοάοίας, 
Αγιβϑίορῆδηθβ, Ευγρί 468, ὅς. Κυΐϊηοοὶ τοί ἰο 
ΟἸ4585, Ρμϊ. 5. 185. δηὰ δἀάυοοβ ἔγουι Ὗ δἰ οκδ Γ 
δῃηἀ ΕἸΒΠΟΙ {Π6 [Ὁ] ον ηρ Οχαρ]65. Ηοῃι. Οαἀ. 1ὅ, 
886. ἠδ᾽ ἐπέρασσαν Τοῦδ᾽ ἀνδρὸς πρὸς δώμαθ᾽. Απὰ 442. 
αὐτὰρ ἔπκ᾽ εἰς Κύπρον ξείνῳ δόσαν ἀντιάσαντι. Ἡετοά, 
4, δ0. 4 Μδβ8ος. 4, 82. χρυσαίματά τινα---- πεπρακὼς εἰς 
τε Τύρον καὶ τὰς κύκλῳ πόλεις. δὸ α'8ο Χεοῃ. ΕρἢαΒ. 
ὅ. ἀποδίδοσθαι εἰς Ἰταλίαν. Οη σῃϊοῖ 866 Ησπβέ. 
Μβ4βς. Οδ 8. 6, 848. Ἡδτγοάοι. 9, δ6, 10. Λιβύῃ πεπρῆ- 
σθαι : ψῇοτο Ναοκηδον νουϊά τοδα ἐς Λιβύην, ἀπὰ οὔ- 
ΒΕΓΨΘΒ (Πδ0 (Π6 Ρἤῇγαβα 18 ἔγεαυθηῖ ἴθ {Πα Πἰδίοτ Δ. 
ΗΘ αἷ9ο οἰΐδ8 Ἡβεγοάσοι. 8, 10ὅ. παῖδας ἐπώλεε ἐς Σάρ- 
δις τε καὶ Ε Φεσον. Ἰαπιοβίῃ. Ρ. 708, 98. πραθεὶς εἰς 
Λευκάδᾳ. Οἰδεῖ Θχαρ] 65 ἃ δἀάυςοδα ὈΥ ΕἼ5ΠῸΓ 
ἔγοῃλ 1,γ8145 δηὰ Πϑαγοβι θη 68, [ἴῃ 4}} ψ ἢ] οἢ {Π6 ν ΣὉ 
5 ψθδί (ἢ 6 ρστγαιηπηδγδηβ 68]} 8 ὕυοΣ ρΥωβηαπης. 
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9. καὶ ἦν Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. Ηδτα καὶ, πΚΘ {ῃ6 Ηοδτ. 
ἡ, δίρῃϊῆρβ διέ, οὐ ψεί. Τῆς ἔογπία μετ᾽ αὐτοῦ 15 
ΠΟ]ΌΘΠΕΥ υβοα οὗ Λείρ, ἀοἰϊυεγαηςο, ὅς. ὅδ6ε Κγϑθβ 
δΔη Τ,ορβϑηθὺ 1η ἰοο. ᾿Εξείλετο, ἀεἰϊυοεγοά ομὲ 7: ἃ 
βρη! βοδίϊοη γεχυθηΐ 1η {6 δερῖ., δῃα σψἢϊοῇ βοπι6- 
{1Π|65 18 ἔοι 1η ἴῃ 6 (ΟἸΔ8816 4) ψυγίῖθῦβ. δὸ Ποιηοβίῇ..- 
2566, 4. ἐξείλετο ἐκ τών μεγίστων κινδύνων. 

10. καὶ ἔδωκεν αὐτώ χάριν καὶ σοφίαν. 6 πιοϑῖ 
Ιρατῃηθά (ὐομημπηρδηΐϊδίογθ, 848 (ΟδΌγΆγ 8, τοί, 
Ι,οΘβηθγ, να οκηδογ, ΗΠ οβϑοπιη]ον, δηὰ Κιιΐηοοὶ, ἃγὸ 
δτοοϑα {πδὲ ἴθ ψ6 ἢᾶνα {ἢ6 ἥρυγα Παοπάϊδάϊβ, ὈΥ 
ψΠΙοἢ χάριν καὶ σοφίαν 18 ἴῸΓ χάριν σοφίας, “βᾶνα ἰνΐτὰ 
ἔνοιγ ἢ (ἢ βίσῃι οὗ ἐμποῦν ὃν 5 ψ]βάοιῃ." Νον 
118 σοφία (ιυἱδάοηι) Ὠοΐ ΟὨΪΥῪ Γαβροοίβ ἢ18 ᾿ηϊογργαία- 
(ἰοη οὗ {Ππ6 ἀγθδιη8, Ὀυὲ [18 ϑυρβοαιθηΐ ργιάθης δά- 
ν 6 ἰο (ῃ6 Κίηρ. δεὲε ἅδη. 41, 38 βεαᾳ." 

10. καὶ κατέστησεν. Ἡδοτα καὶ 198 ἴον {πΠ6 το]δίϊνο 
ιὐδο. Α ἴτοαυθηὶς Ηθυγαϊβη), ΟΥ σαῖῃδγ ἃ τὶ ῖοκ οἔἨ 
{8:6 β'πηρῖ6 βῃγαβθοοσῪ οὗ δηζθης {{π|686, Οἶκος, 88 
υ864 οἵ 8 Κιηρ᾽5 Πουβ6, βρη !ῆθθ σμΐα, ραΐαοο. 

11---18. χορτάσματα 18 ῬΓΟΡΘΙΥ Δρρ]εα ἴο ρῥτο- 
νϑηογ ογ ἱοοα ἔοσ οδίζϊ: υυϊ ἢδγα ᾿ἴ 18 ιιδραά οὗ 
[οοα [ὉΓ τηδῃ ; 88 18 χορτάδω ἰτααιθη}Υ ἰη τ[Π6 Ναὸν 
᾿Γοβίδηχθηί, δηαά ϑβοιηθίηθ8 1η τἢ6 ατγοοῖκ νγίίογβ, 
ΘΒρ οί ΠΥ (Π6 ἰαΐοσ οὔθ8. Οἱ χορτασμὸς ἱπ {18 Β6η86 
Δ ΘΧΔΙΊΡΪ6 18 ργοδσυςθά ἔγομη Αηδχϑηάγ 468 ἀρ. ΡοΪ- 
Ιὰχ ὈΥῪ Υ αἰοκημῶν, 

14. σῖτα, οὐογπ. δα βίυαθηΐ ψ|]1 οὔβϑοσνα {ἢ 8 
1.86 οὗ [6 Ρ]υγδὶ ἔογ (86 βίησυϊαν, δηα οὐ {π6 πϑυΐογ 
ἴον 1Π6 τηϑβου η6 ἰογιηϊηδίίοη. Ἐπιβίδι 8 (οἰ 64 ΒΥ 
ν εἰ3.) οὔβογνϑϑ [ἢδι [86 ΠρυϊοΓ ἔογη ἀθηοίοθ8 ἔραυες, 
δγοαά. Πρῶτον ἰ8 ἴοΓ πρότερον. ᾽Ἐν τῷ δευτέρω, δυρθαυά 
χρόνῳ. ΒΥ {ἢ}18 15 ποΐ πηθϑδηΐ (88 Ἰκυϊποοῖ εἰν] ἀϊηεν, 
“οἢ {Π6 ἔλιηϊηθ δρρϑδιηρ ἃ βεοοηά {1π|6,᾽᾿᾽ δυΐϊ “δἱ 
{Π6 δεοοπά ἐΐηϊο 97 ἐπεὶ σοὶηρ." 

18. ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴῷ τ. ἀ. ΒΥ {18 ψοτγτὰ (86 
δορί. γθῆάθγ (8 ΗθΡ. »ΠΠ. Τῇ συΐϊρ. Ἐταβηγαβ, 
Β6Ζδ, ἃπ4 οἰ 6 γ8, 8858: ἴο ἀνεγ. [ἢ 586η86 γϑοορηϊδεα, 

ἘΞ ΤΕ 6 {0} οὐδεγνεά Ὀγ Ῥἢΐ]ο, {πϑί ἴῃ πίω ἐξέλαμψε καλογαθίαε 
ἐμπύρευμα. 
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Βυΐ 45 Ψοβθρὶ γϑοορηῃ!βθα δηᾶ τηδάθ λέπιβοῖ  Κηόνη 
ἴο 18 Ὀτγθίθγθη, ποΐ ἐΐοψ ἐο ἀΐπι, 1 ἄστθα σι Π)ὸ 
0 1΄οὰ δηὰ Κυϊηοοὶ, {πᾶς {6 86η86 οἵ ἴπΠ6 ΗΘ}. 15 
Ὀοιῖογ γθηἀογθά ὈΥ 116 δγγίδς δηὰ Ασγδάθῖο ““ ΨΦοβθρῆ 
τη8ἀ6 ἢΠΠ]86} Καονῃ ἴο [18 Ὀγεῖῃγθη." Τῇ σοη]ὰ- 
ραϊίοη ΗΠ Πρδοὶ Δ ο ΓΒ (0 {Π6 ταβεοοίοα νογθ8 οὗ ουἱὲ 
τηοάστγῃ ἰδηρτιαρθ5. 

14. ἀποστείλας δὲ ᾿Ιωσὴῷφ μετεκαλέσατο. ᾿Αποστέλλω, 
|Κκὸ [6 1, Διη πεξέέο, οἴϊθη, 88 ἤδΊο, β ῃ1Η68 ἰοὸ βοηά 
ΓΠΘΒΒΘΏΡΘΙΒ, ΟΥ̓ ἰοἰἴεγβ, ἄς. ᾿Εν ψυχαῖς ἐβδομηκοντα- 
πέντε, ϑυθαυά συνισταμένην, σοηϑἰδέϊηρ οΥ δευοηέψ-βυο. 
50 Πθυϊ. 10, Φῷ. ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ 
πατέρες σου εἰς Α. ἴῃ τασοηῃοϊ!ηρ (15 ραϑϑὰρα ψΠ ΗΠ 
{16 Ρᾶγδ}} 6] οηβ οἵ σϑη. 46, 27. [6 (ὐοπιπηδηϊδίοῦϑθ 
816 ρυΐ ἰο ρστγοαΐ βιγειρῃϊβ, δηὰ ἄἀδθνῖβθ νϑ ΓΙ Ου 8 [η6- 
1Ποἀ5 οἵ τοιηονίηρ [16 ἀπΠἤσυ]ν. 458 το {Π6 οσοη)θο- 
ἐμγ65 Ἠδζαγα δά, [Π6Υ τηϑγιῦ {Π|16 δι θητοη, βίησθ {πα γ 
ΔΙΘ βιιρρογίαα ὈΥ ΠΟ ἘΠ ἼΟΓΗΝ δηἀ ν]οἰδίθ Ῥγορσι ον 
οὔ ἰἸδησυλρθ. ΕῸΓ (848 βᾶγ8 Μαγκδῃα) ἴῃ {{|6 σοῃ]θο- 
ἴυγα ἐβδομήκοντα πάντες (ὉΓ πέντε, ἴῃ6 ἰδηρυαρα ΓΘ- 
ΠΌΪΓΕΒ τοὺς πάντας, Ἠοΐ πάντες ; ΠΟΓ 18 πάντως ΔΗΥ͂ 
Ὀαίϊοσγ, μοῦ ΠΘνΟΡ βρη 68 ἐπ αἰΐ, ψ θη βρϑακίηρσ 
οὗ πιπιδον. ὅ66 αἷϑβὸ Κγοῦϑ8. Μοβί (οιωηπιρηίδίογβ 
ΔΤ6. οὗ ορίηοη {δαὶ δίθρῃθη (8η Ηδ]]θηϊδὲ δοσι8- 
τομῃοᾶ ἴο {π6 δερί. ΨεγβΊ ἢ) Ὁ] ον οα ΑἸ γθηΐ τη 68 
οὔ σοπιρυϊδίίοη ἴο ἴπΠο86 ρΡυτϑυοα ὈγΥ Μοβθβ. Τῇηοβα 
᾿ηςογρσγοίογθ, ον νοῦ, ἀΠΠἔῸΓ Δπηοηρ' {ΠΟΙΆ ΒΟ ν 65 88 ἴο 
1η6 ρεγδοης ΜὮΏΟ τηδ46 ὉΡ τ δὲ ἡ θγ. (866 ὕο] Γ 
δη4 Βονγονῦ.) (οἰενιι5, Βυάάριυ, Καθθ5, ΓΘ ϑηυ, 
Ἐοβθη μοῦ, δηα οἴ θγβ, ἀγα οὗ ορίμοη (ῃδὲ ο5695, 
ψ ΠΟ ἢδ8 ΟὨΪΥ τπηδ66 τηϑηζίοη οὗ δενεοηέψ, τηθδῆβ {Πο86 
ψο ψουῖ ᾿ηἴοὸ Εργρί ν τ ἢ {4600 : ψ ΠΘΓΘαβ, ϑέορῆεη 
δηά (6 ϑερέ. ἐπέεγργθέθγο, ΠΟ ἰᾶνα Ὠδιηθα φευθηπέῳ- 
ἥυς ρΡογβοηβ, ᾶνα βροκθῃ οἵ ἴῃοβθ ψῇῆο ψϑγα ᾿Ἰην θὰ 
Ἰηῖο Εργρῖ ὈΥ “οβερὶ), δῃά τπδὺ {Π086 διηοιιηίοά ἴο 
ϑενοηϊγ-ῆνο, γθοκοηϊηρ ἴΠ6 τοΐσθ5 οὗ ΦΆΠΟὈ (Ὠδηλοῖγ, 
Βδοθοὶ, ΒΙΙΠ8ῃ, δηαᾶ δι]Ρ8}), δὰ {π6 β8οῃ8 οὗ ψυάβδῇῃ 
(Οδσ δῃηά Οπδη) : τῃδί [086 8οη8, ἱπάθε4, 1 Ζπ8ἢ 
αἰοὰ ἰυοΐοσγα {π6 ἀδραγίαγα Ἰηἴο Εργρί, 85 ἀϊὰ δοβοὶ 
(5ε6 (ἀεη. 8ὅ, 19.) ; ἰΒουρῇ οὔ παῖ Ψοβερὴ 85 'ρῆο- 
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γδληί. Βυϊ (48 Κυΐποοὶ οὔβογνθβ) μεοώεβ σελοί, 
{Π6 τοδί οὔ 186 σίνεος οὔ [δεοῦ, πδιλοῖν, Γ6δἢ (τ ]οἢ 
ΟΠ6 ἴδοβο τοῖθγβ ἐο ποί τβοκοῃ ἴῃ {πΠ6 ἢ ΘΓ 
οἵ ἰῃοβε ᾿ἰην θα Ὀγ Ψοβαρ), ΒΙ] Δ, δῃά δρδῃ ΨΘΓῸ 
ἐοβὰ (866 ὅδϑη. 49, 81. 48, 7. 44, 19. 46, ὅ.); δηὰ 
οἵ τῃδῖ, υπάουδιεάϊν, Φοβορὶ 88 ποῖ Ἰρῃογδηῖ. δ88 
Οδεη. 48, 7. 44, 19. ““ Βεβἰ468 (οοῃτίηυ68 Κυΐηοε}) 1π 
(οη. 46, 26. 4}} (μ6 Ρεγβοηβ πίη θα δγὰ βα!ἀ ἴο ἢανε 
σοΙ6 ουξκ οὔ {86 ἰοΐπα οὗ Ψ4600 ; ΜΒΙςἢ σδηηοί ΔΡΡΙΥ 
[0 [ιἰ5 εὐἷνοι; δῃά, πιογϑονοσ, ἢ 18 ἴΠ6Γ6 δχργαβϑὶυ 
βδϊ ὦ, δὶ {ὴ6 ψίνεοβ οὐ ὕδοοὸῦ ψόγα ποῖ ἴο 6: ηο]υάοὰ 
ἴῃ [88 ηυμλρεν." Κυϊηοοὶ (6 Ὀτγοσθθάβ ἴο οὔβόγνθ 
Π8ι [ῃ6 τηοξῦ ργοῦρδθ]α β8ο] ΓῸΒ 15. (δὲ δἀορίεα ὈγῪ 
Ἡδιηπιοηά, (δρε6]}118, ΝΥ εἰβίειη, ΝΜῆς ἢ Δ6}18, Κγθυβθ, 
Βοθοημλ]οσ, δηὰ οἴβογα, ῆο γοβαῦκ (δὲ (ἢ6 δορί. 
(νοι δίθρῃθη Ὁ] σα) πυτιρδοτοα διμοηρδί τΠ6 
ἀρ ϑ ὸ οἵ Φφαοοῦ (ῃ6 ἔνα βοῃβ οὗ Μϑῃδβεδῇ δηάὰ 
ΡὨγαίπ, θοτη ἴῃ Εργρί; 8δηὰ [δ [686 ΨΘΓΘ οὔ ς- 

τοά Ὀγ Μοβεβ θδϑοδυβε {ΠῸῪ ΕΓ οΓΏ δἴοσ 9000 5 
ἀεραγίυγα, Ὀυῖ ὈγΥ 1ῃ6 70 δὲ ὕβῃ. 46, 90., ἃγθ 6ὃχ- 
ΡΓΟϑϑῖν δα δα ἔσγοπη Ῥαγαὶ. 7, 14. Νοῦς πϑϑὰ [{ δ6 
ΟὈ]θοιοα ἰο {πὶ8 τηοάθ οὗ τεπιονίηρ, (ἢ αἰ ς}γ, 
δῖ (ἢο86 ἤν ρσγδῃάβοηβ οἵ Ψψαςοῦ ἀἸά ποῖ ρὸ ἀονη 
ΜΠ {Ποῖ ἔδίμον τηῖο Εργυρί ; ἴον 1 τῃδι οθ]θοϊίοη 
ΘΓ ΟΥ̓ ΔΩΥ ψοῖρῃς, πειτπογ ψου]α (ἢ6 ἰοίδ] οὗ {Π6 
Ἡδεῦνοιυ τοοϊκοητηρ διηουηΐ ἴο δευθηέῳ ; Βιῃ66 ἴῃ (86 
σϑίδ ρα ὙΠ6Γ6 ἃ.6 πυροῦ αἷ8δο “οβορῃ, Μα- 
Ὠδϑβαἢ, δηά Ἐρῃγαίτ, οὔ ψῆοπ (Π6 ἢγϑί αἰά ἢοϊ 
ἀορασγὶ ἢ 946 00 ἱπίο Ἐργρί, δῃᾶά {868 ἵνψο οἰ μοὺβ 
206 γ6 δογπ ἔλογο. ὍΤμογοίογο, ἰο 86 ἴῃ6 ψογάβ οὗ 
Ἡδιημηοηΐ, “16 πυτῦογ, νΠΟΙΘΓ 8Ον ΠΥ ΟΥ Β6- 
νεηϊγ-ῆνα, θΘΙοΏηρΒ ποῖ ργϑοίβοϊυ ἴο {ῆοβα [ῃϑι ΟΟΙῺ6 
Ιηἴο Εσυρί, Ὀαΐ ἴο 16 Ῥτορθην οὗ Ψ46οὉ ἰῆεσο, οὗ 
ΜΙ οἢ ὈΘοδ886 ἃ ρΓΘδίου ρᾶτί σαῖηθ ἀοννῃ ΜΙ ἢ πὶ 
ὙΠ Π6Γ, ἐμογοίογα τΠ6 σγθδίθγ ραιΐ σίνίηρ [6 ἀδηο- 
ταἰηδίοη ἴο {ἢ6 ψἤοΐο, ἰἰ 15 8814 ἰῃδῦ 80 ΏϑΠΥ ΨΘϊ 
ἄονῃ ψ}} ῃἰπα, ἐπουρἢ βοπα οὗ ἴπδὺ ὨυΠΌΘΓ Τ6ΓΟ 
Ὀοόγῃ ἴἤογθ, 0 σοῃβοη θη! ]ν ψγογα (ἤθη 1η (ἢ6 Ἰοΐῃ5 
οὗ {86 ]Γ ρῬᾶγθηΐῖβ (Δοσογάϊηρ' ἴο {ΠπΠ6 5δογθα βίγίθ, δηὰ 
θγν ἃ ἤρογα ἰγοησθηΐῖ {Π6Γ6) 8485 [μεν] .18 8816, Βγ {ἢ6 
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δΔυῖποῦ ἴο ἐπα Ηδῦτονδ, ἰο δανὸ ραϊά {γΠ68 ἰο Με}- 
οἰ βοάδον, πουρῇ ἢ6 ψ γα ἢοΐς Ὀοτῃ {1} ΤΏΔΩΥ γοδγδ 
δἴτοσς (δε ΑὈγδηδιη ἀϊὰ 80 ; ὉΓ 88 ἢ [ἢ 6 ΘΠ ΘΓΔΙΟΉ 
οὗ 1,68}: ̓5 Ῥγοβθηυν ἴῃ [ἢ}}8 νοῦῪ οἢδρίοσ οὗ θη. ὅ, 1δ. 
ὙΠΟΓΟ Βανιηρ τεοΚοηξα Ὀοίῃ Βογ οἸ] ἀγθ δηα Οἢ}}- 
ἄγη 8 σὨ]άγθη ἴοὸ {ΓΘ 6 ζΘΠΘΓΔΌΟΩΒ, οὗὨ ψὨ]Οἢ ΟἾΪΥ 
Βὶχ 50ῃ8 δη( 8 ἀδυρ ΕΓ ΘΓ Ὀογη ἴῃ Ρδάδη- ΑΛδῃ, 
ΟΥΓ Μεβοροίδηιϊα, δηὰ δ]} {Π6 σεϑί ἰὴ (ἰδῆδϑῃ, ἢθ γε 
δ5, “ ΤΏΔ686 6 [6 80η8 οὗ 1,εδἢ}) ψὨοἢ 886 θδΓς 
πηἴο Ψ4ςοῦ ἰῃ Ῥαάδη- Ασϑηι, ψ ἢ ἢ 15 ἀδυ πίοι ὨΙμΔἢ, 
8}1} (6 8005 οἵἉ Π᾽8 50Π8 δηκὶ ἢϊ5 ἀδιυρίοσθ Ἔα ΓὨΣΓΙΥ 
δη (ἢγοε. 

.«ς“ Τηδι {ΠῸῚὸ γα (οῦϑογνοβ Κυ!ηοθ}) 1η [Π6 δρ6 
οὗ διθρῆθῃ νᾶγίοιιϑ Ἄσδὶ ευϊδίϊοηβ οὗ {Π6 πιιῶθον οὗ 
1086 γῆο ψοηῖ 8 ψΦάοοῦ ἱπίο Εργρί (8Π4 φοῃβ6- 
864] 6} {}|Υγ [ας ψῈ ἅγα Ὡοΐ ἴο ϑυρὈο86 ΔΩΥ 1ΠΘΟΓΌΓΔΟΥ 
ΠῚ τοραγὰὶ τὸ [18 10 ϑοΓΙΡίΌΓΘ), 18 ΤΟΓ ον σ Εν ]- 
ἀδηΐ ἥγοιη ἃ ραββᾶρα ἰῇ ῬΏοΟ ἀ6 τηῖρστ. Αθγδῆ. ῥ. 
419 Β. Ὑ ΠΘΓΘ Πα τοι ἢ 68 Οἡ [ἢ}]15 ξηδίογ ἴῃ (ἢ 6 σΟΙΓΒΘ 
οἵ δῃ Δ]]Θρόγυ, δηά τ θη! 9η8 Ὀοίϊι πιιπ 6 Γ5.᾿" 
τ, ὙΏΠΡΟΥ 8808, [6 8668 ΩῸ γεᾶϑοη Ψψῆν (Π6 Ηδ- 
Ὀγον, ἴΠ6 δερί., δηὰ 81. δίθρῇθη τδὺ ποῖ αἰξ Βα τρί. 
Βυϊ τπῃουρῇ Π6 ἀροίδ:}5 ({}}8 Ἰδίτ8γ τηοάθ οὗ βρ[υἱἱοῦ, 
γεῖ 6 δν: ἀθη!ν ΠΟ] 1Π68 ἴο (Π6 ἔοσηθυ. Μαγκδηᾶ 
Οὔβαγνθϑ, (δὶ {Π6 ΓΘ ἃΓῈ 80 ἸΏΔΗΥ {Π]ῃρ8 1 δοΣΙΡίυΣΘ 
τοΪδιεαὰ ψτἢ αἀἰἤδγθης οἰγουτηκίϑης68, [Π4ἰ ἢ6 8668 ὯὨῸ 
τοδβοὴ Ψ ̓ ν Μοβοβ᾽8 ΒαυθΏΥ δηα δίθρηθη᾽ 8 ϑεαυδηΐγ. 
Ὦνθ, ηδὺ ποῖ Ὀοΐἢ ὃ6 ἰτιι6. “ Πἶ, ᾿Ιηἀ66α, (ςοὨ πιι68 
ἢ6,) Μοβοβ ᾿δὰ βαιά, “ Βυΐϊ ἰῆθγθ ὭΘΝΘΙ ΨΘΙΓΘ ΤΏΟΓΘ 
οἵ Ψ4ςοῦ᾽8 ἰδπν ᾿ὰ Εργρε ἤδη βενθηΐίγ,  1Π6Γ6 τηιιϑὲ 
πανα ὈΘΘη ἃ τιϊϑίδ 6 ΒΟ] ΠΟΤ οἵ οἴποσ, ΤΤῇ6 δερ- 
ἐυαρίηί (ΟΓ ηοανΟσ ἢγβί τηδεὶθ (ῃ6 δἰθγαῖ] 0) ΨΘΓΘ 
ο Ὀἷαπια [ (ΠΥ ρὰΐ ἄονῃ δβενθηϊγ-ῆνα ἰπϑίθδα οὗ 
Ψ ἢδι {ΠΥ ἰουπὰ ἴῃ Μοβαϑ᾽ 5 βαενθηίυ ; ὑβοδιι8ε ἐῃουρἢ 
(6 (Πρ ΨΘΙΘ ὭΘΝΘΓ 80 (τὰ δηά ςογίδίη, γοῖ {ΠῸῪ 
οὐρῇί ποῖ ἰο πᾶν δοϊβα {ΠῸ ρατί οἵ Πίσέογίαηδ, ὈὰΓ 
οὗ 7ηέονργθέουϑ." 

ἜΠ6 4ιυρσβίϊοῃ 185, ἰηἀδθά, ἃ ΥΘΙῪ Ρερ᾽ οχϑά δπά 
ἀιθῖουϑ οη6 ; τποιρὶ, Κα τηοβί βιισῇ, 11 15 οὗ 181}6 
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ἱτπηροτίδηοθ. [81 πο] 1η64 ἐο δάορέ {Π6 5βο]αξίοη οὗ 
Ηδιηοηα δηᾶ οἰ οῖβ. 

16. μετετέθησαν --- ̓ Αβραὰμ, ζε. Ηδτα ἀραΐη 6 
δῃσουπίον νῆδί ἀρρεαγὸ ἴο Ὀ6 ἃ σοηίϊγδάϊοτίοη. ΕΓ, 
1ῃ (ῃ6 Ετβὲ ρἷδεθ, Ζ4600Ὁ δηδ ἰἢ6 ἔννγεῖνε Ῥδιγιγοῇς 
δῖα βαἰά ἴο ἤᾶνα Ὀδϑη θυτγίβα δ δισῆθιῃΏ. Βαΐῖ ὑκοοῦ 
(45 να ᾿ϑᾶγῃ ἔγοιῃ αβῃ. 49, 80. δηα “οβθρῇ. Αηί. Φ, 
8, 7.) νγᾶ8 Ὀυγίαα ἴη1Π6 οἂνα οἵ Μδοῃροϊδῆ, πϑαν 

,͵, Ἠδδγοη. ἩΗϊ5 Ὀοηθβ, ᾿ηἀθοά, [ἢ6 βγδοϑ 68 ἃγ 8814 
ἴο δανα Ὀγουρῶς ψ ἢ ἐπ πὶ ουξ οἵ Εργρέ, δη4 Ὀυτὶοα 
δὲ δισῆδηι (866 ὅδφη. ὅ0, 25. 2ο8}. 24, 82.}); μὲ οὗ 
{πΠ6 ρίαδοθ ψῇθγα {π6 γεδσέ οὗ 1τῃ6 Ῥαίγγο ἢ Μ6ΓΘ 
Ὀυτγοα ποίῃιηρ 18 8814 1η ϑογιρίυγο. 2. ΑΡγδῆδιι 18 
ἤθγο βαϊά ἰο αν θουρῇϊ (ἢ6 βαρ ]σῆγα ν ἢ ἃ βπὶ οὗ 
ΤΏΟΠΘΥ ἔτγοιῃ (ἢ6 5οη8 οἵ Επηπιοη, δι θ6Γ οὗ διοδδπηι. 
Ὑειὶ ἰ( νὰ8 ποὶ “ῥγαλαμι Ὀυΐ “αοοῦ (μαι Ὀουρσῆί οἴ 
(86 80η8 οὗ Επηηοη ἃ “είά αἱ διοῆδθηι ἔογ ουναιίοη, 
δῇ (ἢ6 ργίσο οὗ δὴ διιηάγρα ζοδὲέδ, ἱ. 6. (οη [6 δυίΐδο- 
τιν οἵ (ῃἢ6 ατοοκ δπα οἵδογ δησίθηξ 1 ογργοίθγϑ) δὴ 
ἢυηατγοά ἐαπιδα. (866 ὅδη. 88, 19.) Αδγαλαηι Ὠδᾶ, 
᾿Ἰηἀθο4, θουρῆϊ οὗ Ερἤγοη ἃ ἤθ] ἃ δηὰ οανθ ((Ὸγ τἢ8 
Ρυγροβα οὗ δυγῖ4}) πορᾶῦ Ηθθτγοῃ, ἰὸν ἔουγ Ὠυηάγοά 
βῆ κοὶς. Τηθβα ἀπ ἘΠ ο {168 πᾶν, Ὠονανογ, 6 58118- 
ἰλοῖϊογι]ν βοῖνοι, 1 μετέθησαν δηἰ ἐτέθησαν Ὀ6 τεΐογτοα 
ΟὨΪγΥ ἴο [Π6 ψογάβ οἱ πατέρες ἡμῶν, ἃπα ᾿Αβραὰμ ὃ6 
σδησο θὰ ἃ5 βρυγίουβ. Τῇθ ρᾶβϑᾶρθ πᾶν τῇθη Ὀ6 
(ἢ8 ΤΟΠΕΓΘΩ͂ : “ῖ (ΠΟΥ Ψ6ΓΟ τοπιονρά ἴο ϑισῆθηι, 
δΔηἀ ψεγὸ Ὀυγίοα 1η ἃ βδρυϊοῆγα ψ οἢ Βαά θϑθη 
Ὀουρἢς ἔογ ἃ 8ι1πὶ οὗ τηοηοὺ ἔτοτι [ἢ 6 Βοη8 οὗ ΕπηηοΥ, 
ἴδτμον οὗ διοῃθη)." Νον 1ἴ γγχὰβ ἃ σοιῃηπηοη ἰσδαϊ!0ῃ 
οὔ τΠ6 26 νν8, ποῖ ΟὨΪΥ {πὶ [Π6 Ὀοπ65 οὗ ὠοσορὰ, Ὀὰξ 
8150 οὗ [158 οίουθη ὀγεέδγθη, ψογα Ὀυτγιοά δὲ δισ θη ; 
8ἃ8 ἌΡΡΘΔΓΒ ἔγοπι (6 ΒΑΡ ηοὰ] ρϑββαροβ οἰϊθά ὈῪ 
ΤΙσϊΐοοῦ δηα δ᾽ εἰβίεϊ"η. Απα 80 “Ζθγοιηβ, ἴῃ ἢ 18 
Ερ. 86. Βιυῖ “οβερῆυβ, Δηΐ. 2, 8, 2. 5ξγ8 (δι (ἢ6 
ῬδιΣΙγο 5 ψογα θυγιοα δἱ οῦγοπθ. ΤὍΤῇα {τδάιϊίοῃ, 
τῃογοίοσο, 8 ἱννοίο! ἃ, δηή ἀιδθγοηῖϊ. Αηά βίηςε 6 
Ιβαγη ἴτοιῃ δογιρίαγε (δὶ ἂδὖ Ποῦγοη ψοτα Ὀυτὶοά 
Αδγαλαπι διὰ ϑαγαὴ, 7δαας δὰ “αοοῦ, ἀπὰ (Δοοοτγά- 
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ἱηρ ο ταρογὲ “].Δἀηὶ ἀπά ἔνε, Θβρθοία !ν, ἴοο, 88. Ὡσ-- 
{Πιηρ᾽ 18 8814 ἴῃ δονρίαυγα οὗἩἨ {Π6 θυγί4]-ρίαςα οὔ (ἢ6 
δνοέξνγθη, 80 διοβα {ἢ {γδά! του {πᾶΐ (ἢ6 ὀγοέλγοη 
αἶδο οἵ 7ο86Ρῇἢ ψϑγα Ἃ80 θυγὶθα {Π|6γθ. 

Αἱ ὠνήσατο ΒεΖα, Βοςβματγί, δηά Ρίθγοθ βϑυῦδμπα Ἶα- 
κῶβ, ἴτομῃ {πΠ6 σοηϊοχί (σοιηράᾶγα νοῦ. 15); δῃὰ ΠΟΥ. 
1 1Κ {πδι ᾿Αβραὰμ ννᾶβ5 οϊδέρά ἰη. ὅδὸ 4180 Βᾶνϑζ, 
Ὑ Αβϑβϑθηρυγρ, ν᾽ δίοκηδον, δηα Τιϊπ|δη, Ψῃο τοΐδγ {Π6 
ψογά, (τ ἢ ρτοδῖ τοῦθ} .,}) ἴο 16 ρίοββοθ. [{ 15 
ὉΠ4Ι ΘΒ ΟΠΔΌΪ6, [Πδὺ βοτησς! πη68 αὐέ (ἢ6 ΜΝ. πηϊῖθ ἴῃ 
ἃ [4186 γθδαϊηρ (866 {Π6 ποία οἡ Μαγκ 16, 25); δηὰ 
1Π6 Ιηἰτοἀυσίοη οὗὁὨ (Π6. ῥγθϑθηΐξ ΟἿἹ6 ἸΏΔΥῪ Θαϑι]ν Ὀ6 
δασουηίσα ἔογ. 

16. ὠνήσατο 18 ἰο Ὀ6 (Δ Κ6ῃ ἱπιρουβοηα ἢν [Ὁγ ἅ 
80 8 α!τοη οὗ τις. Εαιι.1, δηὰ τοηάογεα, “ ψῃϊςῇ 
48 Ὀουρί." ΑΟ τιμῆς ἀργυρίου βϑιιθαυ ἄντι ; 858 ἴῃ 
Μαῖί. 10, 29. 4.8 ἰο ἀργύριον, (Π!Ὲ ΗΘῦγον ἴῸὸΓ ΠΏ ΘΒ. 
18 ΓΘ Ρ,) 1(8 5! σηἰ ἤσδίίοη ἰ8 ἀποογίδίη. Βοϑθημη [6 
δη4 ΜΙοἢΔ6115 {Πϊηκ ννγὸ σδηηοῖ ψ6}} τη ἀοΓβίδηα ἰ{ οὗ 
οοἱηθα ΤΠΟΏΘΥ, 5126 6 118 ΔΓ ΓΙΌΣ το 68 Ποὺ 80 ἔδΥ 
Ἀδοῖ. Μιοδδ6115 18 οἵ ορϊπίοη (Πδὲ ἰῦ ν8ἃ8 δῇ δηίθηΐ 
σέίυον" τυοὶσ κὲ ἀπ Κηονη ἴἰο 8. Τῆθ δορί. τοηάδθιυ 
ἑκατὸν ἀμνῶν, “ἰοῇ Βοςπᾶγί, Ηδπιπιοηά, ἀπά οἴἤθ δ, 
ππαἀογϑίδηα οὗ ἃ οοΐῃ βίδιηρεα στ (ἢ6 πᾶσα οὗ ἃ 
ἰδπιῦ. (Κα!η.) 

Βυῦ 1Ὁ 1ῆ6 δηξψαϊν οἱἁ οοἰπὶηρ Ὀ8 ἐδ Πγ ποΐ 80 
δὐλίθης ((Βουρσῇ ἰεγα 1 ἀεβιάθγαίθ  αμῤλογιέϊαα ἰὴ 
Ρτγοοΐ), (818 οοῃ]δοίιγα (1 οἢ}) 866 π|8 ἰο πᾶν Ὀδθη 
5ιρσεϑίοα Ὀγ [Π6 εοἰγπιοίορυ οὗ {ἰ|6 101 ροομρηὶα) 
τι 6 δρδηήδοηθά. [ δ, πονδνοῖ, ἰμοϊ ηρα ἰοὸ 
(ΒΚ {Ππῶΐ ἕοσγ ἀμνῶν {{Π ἴτι6 τοδαϊηρ' 185 μνών. ΤΠΘ 
οὐ 866Π18 [0 ὮανΘ οτἱρ᾽παἰθά ἔτοιῃ [Π6 ον ; βυςἢ 8,8 ΔΒ 
ΠαρΡΡρϑηδά ἴῃ ἃ ἰμουβαπα οἴοῦ οϑδθ8. [0 (ἢ!]5 σοη- 
7θεΐαγο, ἢοτνανοσ, (ἴὰ ψὮῖςὶ, 1 πά,1 ἤᾶνα θθθη ἀπέ 
οἱραἐο(), 8606 “δὶ 15 οὈ]θοίοα ὈῪ δα  ]θιιβηθ, [Π ἢϊς 
ἴμοχ. ει. Ταβί. ἴῃ ν. ἀμνὸς, “ο δαορίϑ {{π6 σοη]θο- 
ἴμπτο οὗ Ηδιητηοηά. 

17,18. καθὼς δὲ ἤγγισεν ὃ χρόνος τ. ἐξ Καθας ἤαΓα 
βδἰψηΐθοδ φἰέον ἐμαὶ, ὐὐοπ; ἃ58 1 1 (ογ. ὅ, 7. ᾧ Μδϑςο. 
1,81. ὃς δὲ ἀνηλωθη τὰ τῆς θυσίας, ὅς. Χρόνος 

ΜΟΙ, ἵν. α 
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τῆς ἐπαγγελίας, ὈΥ͂ ἃ βοτί οὗὨ ρορυΐάγ 611}0515, 5 σῃ! [69 
1η6 {ἰπ|ὰ ἰῸγ {π6 {ΑΙ θηΐ οὐὨ {{| ργϑάϊοϊξίοη (ἧς 
Ὀείησ ρΡιυΐ ἴον ἥν) ψ ῃ]οἢ Πδά ρῥτγομηϊδοιὶ το Αὐτγαῆδιῃ 8 
ΨΘΓΥ ὨΠΠΊΘΓΟΙ5 ΟΥβργίησ, ἃ ἀδ᾽ νογάηςσα οὗ [ἢ 6 πὶ ἔγοηι 
{Π6ῚΓ ΟΡ ΓΘβ50Γβ, δηΐᾶ {π6 Ροββοβϑίοῃ οὗ {Π6 ἰαηὰ οὗ 
(απδδῇ ; 8}} νν ἢ! ἢ 185 πο γα δ] Δ 6(] ἴο. 

18. ἀνέστη, τῦα8 ογραΐοά, ἙἘῸΓ ἀναστῆναι, {Κα (ἢ 6 
Ἠοῦτ. ΘὉ, 18 υϑοί οὗ δαναποθπιθηΐῖ ἴο δὴν αἱ σηΐϊέν, 
ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ γογαΐ. ὅο Εχοά. 1,8. 4 Κιηρβ 28, 95. 
ΒΥ ἕτερος βασιλεὺς 15 τησδηΐ Ὠοΐ ΟἸΪΥ αἀπούξδεον ἔϊηρ, 
θυ οἵ Δηοῖ Υ ΓΆΠΊΪΥ, ΟΓΥ ἀν ΠΑΒΙΥ ; ἃ8 ψα ἤπαὰ ἔγοην 
Ψοβορῆ. Απι. ᾧ, 9, 1. 

18. οὐκ ἤδει τὸν Ἰωσήῷφ. Μδηγ (ὐοπηπιοηίδίοῦβ ΓαΠ- 
ἄοι, ἔποιο πού. Βυΐ {παῖ 16 πον Κιηρ 5Βῃου!αά Ὡοΐ 
Κηονν Ψο56ρ}} δῃά ἢ]58 δαί! οη 18 νΘΥῪ ἱπργοὈδδΐς, ᾿Π ἃ 
ΘΟΙΠΕΓΥ Ψἤργα ᾿]ϑίοσισαὶ ονθηῖβ Ψψογὸ σΑΙΘΙ ΠΥ τος 
ὁογάρφα θγ (Π6 ργΙ6818 ; ἢᾶν {Π6 νΘΓΥῪ Δρρδάγδηςα οὔ ἢ 6 
15 86 1{68 κου ἐβδοιυδῇν Ῥογρεϊυδῖθ (6 ΠΠΘΠΊΟΓΥ 
οἵ 92ο86ρ}. Κυϊηοοῦῖ οχρίαϊηβ τῇῆ6 ψογάβ ἴῃ: 
“ (ἀγρά ῃοΐ ἔογ, δα η0 γοραγὰ ἴο Φοβερῇ οὐ ΗΪ8 πιθ- 
τίί8 (ἀπ ἰηὔοοὰ ψ ἤᾶνα ἃ 58 Ππ|| Ὁ 1ἀΐοπὶ ἴῃ ΟἿΓ 
ονη ἰδηρίδασο, Δι] ΟἾΥ, πολιοῦ ποιῦ ΠΟΥ σαγ 6); ἴοτ 
ΘΧΑΙΠΊΡ Γ᾿ 68 οὗ ψῃὶςἢ δισηϊβοδίοη ᾿,6 γοίδγβ ἴο 1 ἜΠ688. 
4., 4. δ, 12. Δηὰ το ΑὈΌτγαοβοῃ. οὐ “Ἐς ἤν ]ι5. 1 ῥγοίοσ, 
πονονοῦ, ψΊ ἢ οἴπογβ, ἴο γοπάθγ ἤἥδει ““ νγὰ8 1}{-18- 
Ῥοβοά ἰονψαγαβ :᾿ἡ ἃ 56η586 [οιηἀ ἰη Μεαίι. 25, 18. δηά 
ΤΩΔῊΥ Ὀΐδοο5 οὗ τῆς Νὸν Τεβίδηγθηῖ. Ης νᾶβ (10 
ἴοι) {| ἀἱδροβοά ἰοπταγὰ8 [ῃ6 15 γαεί θα, ῬΏΟΒΘ στρα 
[ΠσΓΘ8486 οὗ ρορυ]δίίοη τηδάδ {Π6ΠῈ ἀρροᾶγ ἰογη 4 0]6 
ἴο {ηΠ6 Κιπρ ; 8πα ἤδηςσθα ἢα6 σου]Ἱά ποῖ Ὀ6 οἐῤεογευΐδα 
ἀἰβροβεϑά τονναγάβ Ψοβορῃ, νῆο "δὰ Ὦδθη [6 τηθϑῃβ 
οὗ τηἰγοάιπςοΐηρ (Π6 πὶ Ἰηἴο ἘρΥΡί. 

19. οὗτος, κατασοφισάμενος---πατέρας ἡμῶν. Κατα- 
σοφίσασθαι, ψ ὨἸΓἢ τη (Π6 δερί. δὲ Εχ. 1,10. Ἐςεϊ. 7, 
17, 8. 105, 90. δῆϑνοιβ ἴο (ἢ Ηρῦτγ. ΟῚ, ἀ6- 
ποῖθ8 ῬΓΟΡΟΓΙΥ ἴο βυῦάμπο ὈΥ ἀγιῆςο, αἰγτουπηνθηΐ, ἀ6- 
οοῖνθ. 8ὸ Ψψοβορῇ. Δηϊ. 6,11, 4. (βΒροδκιηὴρ οὗ Μ|ι- 
οἤ 861 ἀδοείνίηρ 841, δηά ὈΥ 5βίγαίΐασϑηι ἀα]ϊν γί ηρ 
Ῥανὶα ἔγοπν ὮΒ 8η8468), 848 : μεμφομένου τοῦ πατρὸς 
αὐτὴν ὅτι σώσειε μὲν τὸν ἔχθρον αὐτοῦ, κατασοφίσαιτο δ᾽ 
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αὐτὸν. Ζυά }), δ, 11. καὶ ἐπανέστη αὑτοῖς ὁ βασιλεὺς 
Αἰγύπτου, καὶ κατεσοφίσαντο αὐτοὺς ἐν πόνῳ καὶ ἐν πλίν- 
θω, καὶ ἐταπείνωσαν αὐτοὺς, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς εἰς δούλους. 
ὃς 10, 21. ΟΥδδὺ Ὄχδηιρίεβ τᾶν Ὀ6 β56θὴ ἴῃ Κγρᾷκο, 
Καρῦβ, ᾿γοίβδίοιη, Μιυηῖθ, δηα 1, οοϑηοσ. Βυῖ {Π6 
ἴσια ἔογτοβ οὗ (ἢ νογὰ 185 Ὀ6βδί ἊἼχργοββοαά ὈῪ ΡῬγίσβιϑ, 
1η [ἢ 6 {ΟἸ]Ον ηρ ΡΑΓΔΡΉΓΑΒ6 : “ΒΥ ΟὈ] 486 ἂιί8 δης 
ΟΥΑΙ σουη56] ἢ6 ρ]οίϊοα οὐ ἀδβίγαςσιοη, ὈΥ̓ ἰπ|- 
Ροβίηρ' ΠΡΟ. 8 φορτία δυσβάστακτα, ᾿ἰἸραν!οῦ ὈυΓΕΠΘῊΒ 
ἀλη 6 ψἜΓΟῈ 4016 ἴο ὕδαγ, {πδ΄ ψ τσ, τους 
ΟΡΘἢ ἔογοθ, Ὀ6 τεαυςεά ἴο Θχιῃςςοη." δῆὸ ΕΖδοςοηϊοὶ 
{186 Ττγαρδάϊδη, οἰϊεἀ Ὀγ (ἸΘδηι. ΑἸοχ. δόλον καθ᾿ ἡμών 
πολὺν ἐμηχανήσατο βασιλεὺς Φαράο" Δηὰ Ρ])1ο, οἡ {ἢ18 
ΨΘΓῪ 800])6ς : τὴν ἰσχὺν αὐτῶν ἀφαιρεῖν ἐπινοίαις ἀνοσί- 
ουργοῖς ἐμηχανᾶτο, Δῃἃ ἠοῖ οηΐψ ὈΥ ᾿προβίηρ 86 ν ΓΘ 
Ἰαῦουνβ, {πὰ} ΠΟΥ που! ΡῈ {που Όγ ἀοίοιγοα Ποῖ 
ΤηΔίσ ον, ΟΥ ἃὐὔδηαοη (ἰοῖγ οὨΠάγθη,Ἐ δηὰ θ6 
{Ὠϑιβαῖνοβ ΤΌ ουΐ ΟΥ̓ ΘΧχοσϑβῖνα ἔδυ ρσαθ8. 

19. τοῦ ποιεῖν ἔκθετα τὰ βρέφη αὐτῶν, βυθαιια ἔνεκα. 
Ποιεῖν ἔκθετα ἰ5 ἴογ ἐκτιθέναι, νν ἰς ἢ 18 ἃ ννογά ἃρρίο- 
Ῥυγϊδίθα το {π6 ἐαροδιγθ ἃ ΔδηἠοππΊθηΐ οὗ ᾿ηΐληί8. 
δὸ ΕυτΓρ. Ιοη. 18. ἐπήνεγκε βρέφος Εἷς τ᾽ αὐτὸν ἄντρον 
--κἀκτιθησαν ὡς θανούμενον. ῬὮ1]ο. 604 Β. (εἰϊο Ὀγ 
1,ΟΘ5η6Γ) : δεδακρυμένοι τὸν παῖδα ἐκτιθέασι περὶ τὰς 
ὄχθας τοῦ ποταμουβ. Τῇυβ [Π68586 ψογάβ ἅἃσα (ὁ 6 σϑ- 
(βοιτοι ἴο 1Π6 Πογαοί 65 Ἔχροβίηρ ἐῤδὶγ οὐ ἱηζαμές, 
τοί (85 βοιη6 δχρίδη) ἴο (ἢ6 σψρέϊαπα οτἀδγιηρ; βι οἢ 
ΘΧΡΟΒΙΙΓΘ. 

19. Εἰς τὸ μὴ ϑωογονεῖσθαι (8ς}}. τὰ βρέφη), ἐδαὲ 
ἐλον πιϊσἠΐ ποὲ ὅθ ργεδογυοά αἰέυθ, ἰο Ἔχρογίθηςθ {ῃ6 
τη ϊβογαῦϊα ἰαϊα οὐ {ΠΕΡ ρᾶγθηίβ. ΤῈ ψοσζά ϑωογονεῖ- 
σθαι οςσουτϊβ8 ἴῃ ὕδεη. 6, 19. Φυα ἢ 8, 19. 1 Κιηρβ 20, 
81. δηὰ εἰβεύογα. 

40. ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ 
Θεώ. ᾿Αστεῖος, ἔτοτα (Π6 ἀδίϊνε ἄστει οὗ ἄστυ, δίρῃ!- 

ἃ ΤΏ, 48 ννὲ ἰθδάγη ἔγοπιῃ ἰγανε]ογθ, [6 ἔεηαΐα Νογίῃ Ατηδγίοδη 
Τηπάϊδηβ, οἡ {πὸ βᾶτηδ ρυἱηοΐρὶς, οἴζθῃ ἀ 6} ταί! Υ ἀδβίγου οὐ δυδηάυη 
τινεὶν ἕοππαίο Ἰηϊληϊδ, ἱπ ογάθν ἴο βανα [ἢ 8 πὶ ἔγοιῃ 1}: τη ἰβογϑῦϊε ἔδμϊα 
τυ ἰοὶ δἰἰοηἀδ ἴΠ 6 ὙγΘΔΙΚΟΓ δὸχ δηοης (0866 δη 4}} ΟἴπεΓ ὈΔΣΡΌΔΓΟΙΒ 
ΚΠ 068. εἶ 

ὁ 
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βεβ, κ τη 1,δπ ἀγδαηπε, οἰέψ-  ε, οεἰοραπὶ, μοξξέε, 
88 Ορροβϑα ἴο ἄγροικος. ὅ66 Εἴγη. Μαρ. Νονν; διῃς6 
6 ἸΠΠα Δη18 ΟΥἁἨ ἐοιυσπς ΔΓ6 βῃρροβοά (0 6Χ(Ε6] ἴῃ ο86 
οὔ 16 σουπίσυ, ἢοΐ ΟὨΪΥ 1 ΡΟΙ [6 Π658 αῃὰ νἱῖ, θυ 

ἴῃ ργᾶσα δηὰ ρεγϑοπαὶ δεαμέψ, 80 {6 ψογὰ σᾶ ἴα 
τϑϑη λαπάδβοηιο, Β ἃ3 ἤθτο, δηά ἴῃ Φυ ἢ 11, 28. καὶ 

γῦν ἀστεῖα εἶ σὺ ἐν τῷ εἴδει σου. 866 δυϊά48 δηά Ηε6- 

βυοὨ 8, 85 αἰβ8ο ΕἸβοἢ. Ργοὶ. ἀθ Ψ εῖ. [μεχ. 228. νυ5 

εϊ]ο 604 α. βρεακίπρ οἵ Μοβεβ, βᾶγβ: γέννηθεις οὖν 
ὁ παῖς εὐθὺς ὄψιν ἐνέφηνεν ἀστειοτέραν ἢ κατ᾽ ἰδιώτην. [ 

{ἢ Ρδγ8}16] ραββαρε οὔ Εχοά. ϑυπιιηδοῦυβ 88, ἰῃ [Π6 
Ἰαςε οἵ ἄστειος, καλὸς. ΤὮ]5 τοροτί οὗ Μοβ68᾽8 Ὀδδυίν 
[μά δνϑῇ γραςμϑα [88 βϑδίμεηβ; ἃ8 ἄρρθϑγβ ἴγοπὶ «[08- 
εἴη. 1. 86, 4. (εἰϊεἀὦ Ὀγ εῖ58.) : ΕἾΠΠι8 τὴ Μοϑβ68 υϊ, 
φιδία ῥγβίθγ ρδίθγηβ βοϊθηςε μθογαα  δίθηι ἔργ τδ8 
οἰϊδιη Ρυ]ο τ ὰἀ4ο σουῃηπιοηαδθϑί. 

40. Τῷ Θεῷ. ΤῊ Ϊ8 15 11} στοπάθγρά φγαέις 1)εὸ Υ͂ 
τπ6 Νυϊραίθ δηα βοῦς οἰμοὺ [πίογργεΐασβ, γῆ. ἤᾶνα 
ποῖ ρογοοῖνοα τπ6 ἴογοα οὗ ("6 Ηε Θπίβιῖς 1Ἰά]ο ἢ), 
μοῦ ψὰβ ἢγβί αἰβίηςογ μοϊηίοά οὐν ὈΥ (ΟὙἸΪ888, 
δϊοκηδοσ, δηά οἵμογ ῬῃΠοϊορ ϑί5, σῇ 86 πιδίζοσ ἢδβ 
Ὀεδη τἢι15 σοηἀοηβοά Ὀγ Κυϊηοεὶ : 

« Τῆς Ηδρῦτγονϑ, ᾿πδϑιηιοἢ δ {86 Ἄχοοθηςο οὔ {πα 
Οοά οἵ παίυτα δῃὰ οὗ 4}1] νἱτίιια 15 σοῃβιἀθγθῆ 88 

ΘΌΡΓΘΏΊ6, υϑεᾶ, ἴῃ ΟΥΘΓ (0 ἜΧΡΓΘ58 [Π6 τηϑρηϊ 6 ΟΥ 
ΡΓΘ- οἰ ἤδη 6 οὗ Δηγ τῃϊηρ, ἴο δά]οίηῃ ἴο {ἢ 6 ΡοΟΒΙΕ1ν6, 
ΠΔῖη68 οἵ οά, δηα Ἄνθη οὗ {Π6 δηροΐβ, ψῃιοῦ ἰἢπε 
ἢιἱ (η68 ἔοτςθ οὗ αἀ)εοίίυο5. δὸ 5. 86,7. Μοιιηίϊαϊηϑ8 

ἐλο ],οΥ. Ῥα. 80, ἃ. Οἰβάδσβ 9} ἐδε Ζωνγά. (δηί. 
Ι. 8, 6, 7. ἤατηε οΥὈ Οοά, ἰ. 6. νοϊϊοιηρηΐ δηὰ δγάρῃς. 

Ἀρος.6βΦ!, 11. δόξα Θεοῦ, ἐλε πἰρἠεεέ δρίοη οι. : 
160, 20. τροφὴ ἀγγέλλων, ““ Δηροῖ!σ, Ἔχοο οὶ ἐοοά.᾽ 
(ὅε6. ΟΪα98 ΡΒ]. δ. 44. δῃηὰ Νοῖὶ 5 Οσοηςοτά. 810.) 

ἈΠΟ βῃου]ά δϑο, ἢόννοτορ, ἰμαῖ τμ86 Θαυ] ον Οτθοὶς ἴθγτη ἄστειος 
(Πἃὰ ποῖ δηι γον δΏβνγοῦ ἴο οὖν λαπάδοπιε, Ὀδδυϊ δα] ; Ὀυζ ταῖμοσ ἴὸ 
{πὸ [μαϊΐῃ δεϊίωδ, ρτείίψ (πῖον πα 6 Ῥδγα! ]εἰθὰ ΌὉΥ ἴῃ6 τνοτγὰ 
Ἔπαγὶ }; βἴῃοθ Ατίϑίοϊ, Νίςοων. 1. 47. (οἰϊθα ὃγ ὕγεί8.) οὔθεασνρβ: τὸ 
κάλλος ἐν μεγάλῳ σώματι᾽ οἱ μικροὶ δ᾽ ἀστεῖοι καὶ σῴώμμετροι, καλαί 
δ᾽ οὐ. ΜΙ ἀθΐἷ6 μαυδαρε Ῥϑ δἰοϊοἰ δρροθίιε! Υ οοζηματεθ Μαγιιδὶ 
λ, 9. ΒεΙ!μ6 πόζῇο οἱ πλϑβημ8 νυ ἰφριῃ Οο(ίβ νλθοιΐ ; δε αμὶ ἐὀφίίῳε 
ὨοΙηΟ «εἴ, Οοἰΐα, μεφέϊίμς δοπιο εϑῖ. ! 
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ἢ). {πὸ Οὐγεοΐ νι τιΐογβ ψῈ ἢανα πού (6 παηιο οὗ Οοά, 
Ὁ 1ῃ8 Δα] ον 65 θεῖος, δαιμόνιος, οὐράνιος, ΒοΠηθ:} Π168 
ἩΒΓΝΙΏΒ ἃ 5|Π|1||}8Γ ραγροβο, δηῃή ἀδηοίϊηρ, ρϑγβοηδὶ 
ΘΔ ΠΥ, 88 θεοιδὴς Δηἀ θεοείκηλος. (866. ΕἸΒποῦ δηᾷ 
ἈΑΡγοϑοῆ οἡ (ἢ |5 ράββαᾶσο). Τῇ Ηδῦτγονβ, ἴοο, 8Γ6 
δοσιϑίοιηδα ἰο Ιηἀ᾽σαὶα {ἢ6 ΘΧοα ]Θης6 ογ σοιῃρ]οίβ 
ρϑγίδοιίἊ.οη οὗ δὴγ {πἰπρ, ὈΥ ρτγοβχίηρ [ἴο ι: ὩΔη16 οὗ 
(ὐσοά τὲ ρατγίοἷθ Ὁ (ἰ0), 80 τῃαὲ ὈΥΤΝΝΦ οὐ ΓΥῚ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 δαμἰνα]θηΐ ἴο 292 οὐὁ 9, δοίογε Οοά, ἴῃ (ἢ8 
δίσῃς οἵ (οά, 1. 6. γμάϊοο ἴϑὅερ. ΤὮμυΒ ἴῃ Ζοη88 8, 11, 
ΝΙΊΠπονβῃ ἰ5 σα] τον Ὁ Δ τ νν, α εἰίψ ργοαΐ δ6- 
ον Οοά, μιάϊοα δ6ο, ἴῃ {Π6 ορίηΐοη οὗ (σοά. [ἀηὰ 
(Πογοίου γθα!]!}ν ἀπ δ δ οα] γ δο. ἘῸ11.] 118, 
ἴοο, ἰὴ σδη, 10, 9θ. Νιιητοι 8 σα θα ἃ πυηίογ ρσγοαΐ 
3η ἐδὸ βδἰσἠέ οΥ (οά. (δεε (ῃ6 μοί οἡ 1κΚα 1, 6.) 
ἈΑπά 4“4οββθρ 8, Αηΐξ, 9, 9, 7. 6818 Μοβ68 παῖδα μορφῇ 
Θεῖον, (Καυϊη.) ψ !οἢ πᾶν, ἴῃ. ἘΠρ] 8ῃ, 6 σϑηάογοα 
αἀἰυϊποίν δοαμει μέ. : 

9], ἐκτεθέντα δὲ αὐτὸν κι τ. Δ. ΑΚ5 αὐτὸν ΟσσυΓ5 
ἐνίοο, ἐκτεθέντα αὐτὸν ΤΩΔΥ 6 τεραγ6α 848 Δοσυβαίϊναδ 
ἈΌΞΟΙα 6, ΟΥ ταῦθ 6 Γ ἀθρθη ἀρ ΟἹ 80Π16 ὈΓΘΡΟΒΙ ΙΟΏ 88 
κατὰ, φιορά αἰξποὲ αὐ. ὅϑυιο}) γαρϑί 008 ἃγθ, μον- 
Θνογ, σπαγδοίθιβ(1ο οἵ [Π6 ΒΡ} 16 δηά ροριμ]αῦ 8{}]6 
ἴῃ 4}} ἰδηριαθεβ. ᾿Αναιρεῖσθαι ὈΤΟΡΘΙΪΥ ᾿Πμ6 85 “ 10 
18Κ6 ὑρ ἔγοιῃ ἴΠ6 ρτουηά,᾽" ἀπά 15 866 οὗ ταϊβίηρ, οὐ 
ἀτγανίηρ β8ι1ο15 ἤο (ἢ 8 868, οὔ (κί ῸΡ σοΓρβ68 
ἴογ Ὀυτγιδὶ); Ὀυΐ Βοιηθι!Π168, ἃ5 ἤεγθ, οὗ ἰβκίηρ ὑρ 
ὀτνμοδοά οἰιμἑάνοεη. [Ιὰ 4 {686 ι.568 {ΠῸΓ6 18 Δῆ 
δα)αποί ποίίοῃ οὗ ἐαλίπσ τππάϑ ομδ᾽ 5 σαν, ὈΥ ἴῃς 
ἴοτοσ, ἃ Φῃοι ἃ 86θη), οὔ {6 πα! 416 νοῖςα : δ χδιηρ 68 
οὗ ψὨΙΟ ἀγὸ ρίνοη Ὀγ ᾿Υ εἰβίεί πη. ᾿ΓὯ6 [Ὁ] ονίηρ ΟΠ6, 
δαἀάδυσοα Ὀγ ΙΟΘΒΠΘΓ, ΙΠΔΥ δβιῆοθ. Ατιβϑίορῇῃ. Νυ. 
Υ. 581. καγὼ --- ἐξέθηκα, παῖς δ᾽ ἑτέρα τις λαβοῦσ᾽ 
ἀνείλετο. 

ῷῷ, ἐπαιδεύθη Μωῦσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, δὲ- 
τη ΔΓ ΘΧΑΙΠΊΡ 65 ἀγα δηἠιιοοα Ὀγ ΥΥ εἰβίεϊη οὔ παιδέυεσ- 
θαι ψι ἢ (6 ἀαῖνα (41) ἐν θαϊηρ, υηἀογβίοοίλ) ; ἃ8 
Χοη, Ρᾳά, 1. ποίᾳ τινι παιδειᾳ παιδευθεὶς, Ἰβοογαῖοδ 
Ῥϑηεσ. καὶ τοῖς νεωτέροις τοιούτοις ἤθεσι παιδεύοντες. 
Ῥίαι. Αρορβίμορ. [ΙΨἀσοοη. Ρῥ. 916 ν. καὶ τοῖς ταύτης 
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νόμοις, ἔτι δὲ δικαιοσύνη καὶ καλοκαγαθίᾳ ἐπαιδέυσατε. 
Ῥιοδθι 8 ΠΟΙ ΡΑΓΟβ 8 51Π|}}8 ρᾶβϑᾶρα οἵ Ιαιοίδη Βγ- 
Ἰορβϑϑιά, Θαυμάσιος τὴν σοφίαν, καὶ τὴν ταιδείαν πᾶσαν 
τῶν Αἰγυπτίων εἰδώς, ν]}ς ἢ 18. ΡΟΒΒΙΙΥ ᾿πι!Δἰ6α ἔγοια 
[ἢ6 ρῬγαβθΐ ρᾶϑϑανθ. ἴΙῃ εὐλαὲ (ἢ 5 τοϊδάογνε σΟὨ515.64 
ΜΘ ΠΙΔΥ͂ ΡΑΓΠΥ σοησεῖνο πο ψιρθδῇ ΡΏΠ]ο (οἰζοα ὃν 
Ῥγίςδοιι3) 88γ8 οὐ Μοβοβ, ἴῃ [158 {ξῸ : ̓Αριθμοὺς καὶ 
Γεωμετρίαν, τὴν τε ῥυθμικὴν, καὶ ἁρμονικὴν, καὶ μετρικὴν 
θεωρίαν, καὶ Μουσικήν τὴν σύμπασαν, διὰ τε χρήσεως 
ὀργάνων, καὶ λόγων τῶν ἐν ταῖς τέχναις καὶ διεξόδοις 
τοπικωτέραις Αἰγύπτιοι οἱ λόγιοι παρέδοσαν, καὶ πρὸς ἔτι 
καὶ διὰ τῶν συμβόλων φιλοσοφίαν, ἣν ἐν τοῖς λεγομένοις 
γράμμασιν ἐπιδείκνυντο, ἄς. Απα δσαΐη, (6 88Π16 
ὙΓΙΓΟΥ ὈΘΆΓΒ (ΘΕ ΠΟΥ [Δὲ ἢ6 ν)5 ἢοΐ ΟὨΪΥ ἰθαγηθά 
1η {Π||86 β8οίθησαδϑ, θυΐ ἴῃ 1Π 086 οἵ οἴη οΣ πδίϊοηβ. 1 ἢ18 
Κηον]θάρσο, ἐπογοίογθ, σοηβιϑίθα οὗ δβίγοϊορυ, ([ἢ- 
σΙυάιίηρ ἀβίγοηοπγ,) (Π6 ᾿ηἰογργοίδίίοη οὗ ἀγθϑπι8, 
Ρ᾿γ8ϊς, τηᾶρὶς (88 [1 ν»48 (ο4]}6α Ἐ), τηδά!ϊςϊηθ, τηδῖἢ6- 
πηδίϊο8, ἄς, Τϊ5 Ψ Β4οΙῺ νγἃ8 δἰπιοβί ΠΟ] ν ἴῃ [Π6 
ἢαηάϑβ οὔ (Π6 Ῥγιθβϑίβ, ῆο, 8495 ψὰ ἰϑᾶγῇ ἴγτοιη Ὠιοάογ. 
6. 46 ν. (εἰ ὈγΥ Μιιηῖῃθ) ψϑγθ, ἢ ἃ ΔΉΠΟΥ, 
ΤΊ] ΟΓ5 Οὗ (Π6 Κίηρ δηά τογδὶ [ἌΠΉΪΥ : περὶ τῶν μεγίσ- 
των οὗτοι προβουλευόμενοι συνδιατρίβουσι τῷ βασιλεῖ, 
τῶν μὲν σύνεργοι, τῶν δὲ εἰσηγηταὶ καὶ διδάσκαλοι γινό- 
Ἱενοι. “ϑθ6 Ἡργοάοί. 7, 164. δηὰ {Π6 οἴ ΠΟΙ ῥῬά558ρ.68 
οἰϊοα Ὀγ Μιηῖ 6. ΚΚυϊηοοὶ γοίουϑ ἴο ΜοίηοΓϑ οἡ {Π6 
οα865 οἵὗἩ (ῃ6 Ο(αδίος ἃἀιηοηρ ἰἢδ δηοίθπίὶ Εργυρίδῃ8β 
δηά Ηἰπάοοβ, ἰἢ) 8 (οπμηθδηΐ. (οί. ο]. 10. Ρ. 184. 
δηά δ αἷς 5 Οὐ85. Ν. Τ'. ρ. 65. 8.56.4. ὙοΙ ἐ γοΐδιβ ἴο 
Αάδπι ἔχογο. ἔχερ. 1, 95. (Οὐοιορᾶγο 4150 ψιτηρσα 
οῃ 5. 190,9. ὅ66. Βαϊ 8 πἰσῇ γδὴκ (6 Εργρίδηβ 
{Π6η [6]4 ἔογ Ἰοαγηϊηρ δη ἃ β80ιθπς 6 18 ΠΊΟΓΘΟΨΘΓ ἃΡ- 
Ῥϑιθηὶ ΠῸπὶ 1 Κίησβ 4, 80. ψ Ἔογ (ἢ6 ψιβάοτῃ οὗ 
δοϊοπιοη, σοηϑιιηπηδίθ 85 1 ν 88, 18 ΟὨΪΥ σοηιραγοά ἐθ 
ἐλαΐ οὔ έμο Εσυρίϊαην ἵ 

ἘΞ Ναδιλοῖὶυ, (παῖ ραγί οὗ τἢ6 τηδρὶςδὶ αὐτὶ τυ δῖον πρ ἰΠΟΟΕΏΓΥ͂ 
δὲ γγαοζίδει!, τη ἢ 9. 4}} (Πδὶ νγ8ὲ γα νυδγγβαηῖθα ἴῃ δβογϊ! ηρ ἴο 50 
[αἰ αὶ ἃ ϑογναηῖ οΟΥὨἉἍ δεῃονδῇ. 

. 1. Οὐ [ἢ Ϊ8 δβυπ)εδοῖ, δίπουν, 1}.)6 νυ ϊξάοῃι οὗ {π6 Εργρίίδη5, είβίεἶ ἢ 
πιὰ8 Ὀτουρῆϊ τορεί μεσ δ ἸπηθΏϑα ὨιΏ 6. οὗ ςἰται! ΟῊ5, οὗ ννῆϊο ἢ {πα 
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ἴῃ τυ ἀδδβογίδίηρ (Π6 Ἰοαν ἢ6 4 δἀυσαίίοη οὗ Μοβεβ,᾿ 
δίθρῃθη 15 βϑυρροβο ἴο ᾶνα ἔ]ονοα ἐγαάἰοη : αἵ 
Ἰραϑί ποίησ ἴο [15 ῬΌΓΡΟΒΘ 18 5811 ἰὴ ϑογιρίυγα. 
Ποαάτϊαρα }ι51}γ οὔβθῖνοβ, [πα 41} (ἢ656 Ἔχίγδογαϊ 
ὨΔΡῪ οἰγουπιϑίδησοβ γοἰδίηρ ἰο {Π6 0ΓΓ1}}, ργθβϑαγνδ- 
(ἴοη, οἀὐποσείίοη, σθηϊ8, 8Δἃ σΠδγδοίογ οὗ Μοβεοβ, 
Β6Γν6 ἴ0ο ἃσρτγανδίθ ἢ6 ΟἹ πΊ6 οἵ ἴβγδθὶ ἴῃ σο)θοϊηρ' 
ἢϊαι ν ἤθη 6 οἴδεεα ἢ 86 1 ἢ ἴἰο ἐπ απὶ 85 ἃ ἀθ νου 
ὈΠΟΘΙ 50 ΠΊΔΠΥ δαάνδηϊαρσοβ, δηὰ ψῇθηῃ Ριονίάθηςδ 
Πδὰ 80 ψοπάογι ΠΥ Ἰηϊογαβδίθα 1056] ἴῃ ἢ8. [Ἄγ ΟΙΓ. 
“τ τηϑύ ἴᾶνα ὕαδθη (σοῃίίηι165 ἢ6) ἃ 561{-ἀδηϊαὶ 
ψ ὨΙοἢ ἡοης Ὀαΐ ἃ ἰονοῦ οὗ ᾿δαγηϊηρ, δηἀ οὔθ ψἢο 
[45 τη846 Β0Π16 ΡΓΟΡΓΟΒΘΒ ἴῃ ἰΐ, σδῃ υπαογβίδης, [ῸΓ ἃ 
Ρογβοι οἵ βδυςῇ ἃ ρεηΐι5 δη δἀπσδίίοῃ, ἴῃ {86 ῥΓίιΠ6 
οἵ ἴδ, ἴο ἰδανθ {Ππ6 ρο α σουτὶ οὗ Εργρῖ, ἀπά [ἵνα 89 
ἃ ΓΟ θα Βπορῃοιὰ 1) τῃ6 Αταδίδη ἀδβογί." 

ὦ, ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἐν ἔργοις. ΤΠ6 ἔργα 
τοΣ οὗ {686 4ι8}Πσδίϊοηβ 86 θ8 Ἰῃησοηϑίβίθης νιτῆ 
νη δ 15 5814 οὗ Μοβϑβίη {πὸ ΟΙα Ταβίδιλθηϊ, ἤδη νυ, 
(πΠαῦῷ ἢ6 Δ δὴ ἱἐπρααϊπιθηΐς ἴῃ [8 βρθθοῆ. ὅ'68 
Εχοα, 4.10. 06,12. Απά 80 Ρἢϊΐθο 615 Β. ψ»ῆο ζ16- 
ὈΓθβθηῖβ αοα 88 [18 Δα ἀγοββῖηρ Μοβθβ δίϊεσ [16 [188 
τοίαβοα (6 οὔτε ἰαϊὰ ροη [)1π|: μηδὲν δείσῃς" ἐμοῦ 
γὰρ ἐπινεύσαντος ἀνθρωθήσεται πάντα καὶ μεταβελία πρὸς 
τὸ βελτίον, ὡς μηδενὸς ἔτι ἐμποδίϑοντος ῥεῖν εὔτροχον καὶ 
λεῖον ἀπὸ καθαρὰς πηγῆς τὸ τῶν λογισμῶν νᾶμα. Πβδησο᾿ 
80Π153 ἢάνα [Πουρἢῃϊ {πᾶΐ (ἢ15 οὐὈδίδοϊα τὐαδ γοηιουθά 
ῳ ἐλ ργεέουπαίμγ αἰ αδϑίσίαησθ ἢ ἠεαυοηῖῳ ρταςο. 

ἔυΠουννῖηρ ἀγὰ τπ6 πιοϑῦ προγίδηϊ: Η ποτε, ἢ. 62, ννῆο οα}}5 Εργριί 
1ῃ6 μήτηρ τῶν σοφῶν λόγων. «Ιλεη. Ρ. 190. ννῆο εαγ8 ἴδαι ΗοἸεη 
ἀοτγὶνοὰ νοἢ ἰεαγηῖηρ ἔγομη {ἢ|6 τοῖο πὴ οὗ Ἐφυρί. «τιδέϊάος, ᾧ, 
64. ννῖῆο 6818 (πΠ6 Ερυμτλ Π5 1Π 6 ννϊβϑβϑὶ οὗ ἃ} πιθῆ. Αῃὰ 80 {ἢ} δα 
(8161 Ὀγν εγοσοις. 2, Ι[60. Μδεσγοῦ. δδῖ. 1, 16. ἰρμυρίυβ, ᾿νδίες 
Ατιϊαπ). 866 α'80 Ζνείαπι Υἱι. Αὐςί, 8, ϑαίετιις Μαν. 8, 7. Ὠίος. 
1,«ετι, ῬΙαι. 8, 6. Ἡεγούοῖ. 2, 84. ϑίγαθο 1, 438. Α. “ργρῖαπ. Β. Ὁ. 2. 
Ῥ»ν. 854. ““τἰδιϊ. 4, 40. Ῥαενοῦ ἴῃ ϑοπιηῃ. 86 ρ. 1, 9]. 

Το ι|νε86ὲ πρᾶν ὃὈε δαἀεή, ..08. Αηἴ. 2, 18. (εἰϊοα Ὀγ γ, εἴ58.} τινῆεγς, 
ϑροικίηρ οἵ Μοβεβ, ψοθα γοὰ ννϑ [6 α ἰηῖο ἃ ἀγάρψοη, ἢδ βαγβ : καὶ 
λεύει (ὁ βασιλεὺς) τοῦς ἱερεῖς τὰς αὐτὰς ὄφεις αὑτῷ παρασχεῖν ὁρᾷν, 
ὡς Αἰγυπτίων σόφων ὄντων καὶ τὴν περὶ τούτων ἐπιστήμην : αἴ τη!» 
Ῥτγοάΐρυ Μοβεβ ἵβεὴ δά ήγεβδϑεβ ἴῃ Κίηρ {5 οὐδ᾽ αὑτὸς, ὦ βααι- 
λεῦ, τῆς Αἰγυπτίων σοφίας καταφροντῶ. 
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Βυΐ {Π18 Ἰιἰδὰ 15 ονογίπτηοα ὃν τπ6 7ασέ [αὶ Αδγοῃ 
19 8814 ἴο αν δοίβα 848 βϑροκεϑιηδηὴ ἴογ Μοβεβ. δὲ 
Ἐχοά. 4,16. “6 81|4}} θ6 τἢγ βροκοβιῃηδῃ τηἴο {Π6 
ῬΕΟρΙΘ: δηά ᾿6 83}4}} θ6, δνθὴ ἴθ 8Π4}} 06 ἰο ἰδθ6 
Ἰηϑἰ6δα οἵ ἃ πηοι ἢ." 
τοῦ, [οοβϑηθν, Μογυβ, Βοβϑοημ ον, δηά ἩΗεοϊη- 
το8 (Δ Κα δυνατὸς ἐν λόγοις ἴο Ὀ6 ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ ΨΠ 
δυνατὸς ΟΥ δεινὸς λέγειν, ΜὨϊοΝ 18 δε οὗ ρεγϑια- 
ϑίυε, δη (ῃογοίογο ρονψογίι! ογαΐοσυ. ὙΏΘΥ α4υοία 
Ψψοδορίὶι. Αηΐϊ. 8, 1, 4. ποτα Μοβεβ 18 ἐλ, ἴο Ὀ6 
λήθει ὑμιλεῖν πιθανώτατος" ἀπα (ἢ. δυνατὸς ἐν ἐργοῖς 
{ΠΟῪ Γαίδγ ἴο (Π6 πιϊγαοίος οὗ Μοβθ8. Καυϊηοεϊ, ἢον- 
δνοσ, {ῃ1ηΚ5 ἰδὲ οὔθ σδηηοί ἰἰθγο υπμάοτγβίδηα ἰδ 
φηϊγαοἶος οἵ Μοβββ, ον [}15 ευγ ξπρδ, ὩοΓ [ῃ6 ρΡΟΥΘΓ οὗ 
δρεοοῖ σγδηϊοά ἢϊ ὈγΥ οά νψἤθη Ηδ σοιηπ 64 ἰο 
ἢϊπὶ {Π6 οἷῆος οὗ Ἰοδάϊηρ {πΠ6 15γ8611{68 ἔγο πα ρΡί; 
δἰηςα (ἢς οοηΐοχί [88 Ποάατγι!άρα Π68 ουβεγνεά. Ἐ6α11,} 
Ρἰαϊηὶν βῆονβ (ῃ4ι δίθρῆθη βροόκα ποῖ οὗ Μόοβοβ δὲ 
ἃ ἰδαάον" οὐ ἰἀ6 7ογαοἐϊέοα, Ὀὰϊ οὗ 1118 Ἰηδηηθῦ οὔ 118 
ἰπ (Π6 οουτί οἵ ΡῬῃαγαοῆ. ““ ΤὮΘ ἔογιιια δυνατὸς ἐν 
λόγοις (σοηζίηϊι65 ἢ 6) 18 ἴο Ὀ6 ηἀογϑίοοα οὗ (ἢ6 ἤΌγ66 
απά εἰἤοαον οὐ ἠϊδ οναίογῳ (866 Κτθθϑ δηά τῃ6 ποίβ 
οὨ ΤΚα 21, 10.) ; δῃά {Π6 ψογάβ την 6 {ἢπ8 ρΡᾶγὰ- 
Ῥἢῃγαβθά : “ογαϊίοηθ δ σθρυβ ρϑγθηαὶβ ρο]]θθδΐ, νὶ 
Ρογβυδάδηαϊ δηϊη18 Πδοΐθηαιϊ ρῥγθαϊίι8 ογαΐ, ΘΟ β:} 18 
ορίίπια ἠδθαΐ, οἵ ἴῃ τοριι8 ραι θη 19 ξογί 88 τι}8 γαῖ." 
ὕροη {Π6 ψ]οΐθ, 1 πηυβὲ ργεΐεσ {Π18 1ηἰογργοίδιοη, 
ΧΥΠΙΟἢ 18. ὨΘΑΙΥ [ἢ 6 984π|6 Ψ]| ἢ {παῖ 414 ἀονη ὈῪ Ὦγ. 
Ηδπιπιοηά, ΨΟ ρᾶγαρῇγαβαβ (ἢ 5: “Ηδ ψᾶβ ἃ ρεῖ- 
Βοῃ οὗ ρστγοαῖ Δ} 1165 ον ΟΥΠΘΥ τηθη, Ὀοΐῃ [ὉΓ 
βρεακίηρ (ν1Ζ. ἴῃ τεβρεςοΐ οὗ εἰοᾳιθποα δηκ ρόνασ οὗ 
Βρ6 60), {πΠουρῇ, ἴῸὸγ (Π6 πηδηηοῦ οὗ υἱΐογαηςθ, ἢ 84 
80Π|6 βἰδιηΠ]  ΓΙΉρΡ᾽ 1 ἢ]5 ΘρΡ666ἢ}) δῃηά α͵50 (ὉΣ τη8- 
ΠϑρΊΩρ 15 Ὀυβίπθ88. ΨΟΓΥ 8ΔὉ]6 Ὀοΐἢ ἴο ρσίνα σουη- 
86], Δη4 ἰο δοῖ ΔὴΥ ρίοδί δῇαδιγβ. Αἰἴἶογ (ἢ βδῃγ6 
τϑηπηοῖ, ἰοο, Ὠοάαιάσεα οχρίδίηβ ἢ ἴο τηθδῃ βοῇ 8 
ψεῖρης δηὰ 50] 1 } 1π ἢΪδ σοι Ώ86}8 8η 4 Βρθθο 68 δ 
ΤΔΥ Ὀ6 ΝΟΤῪ οοπηϑίβϑίθηΐ ΨΙ ἢ (ἢ6 ψδηΐ οὗ ἃ βονίηρ 
εἰοουϊίοη. 5866 Ασοθίβῃορ Νενοοιηθ. (ΟΠ γγϑβοβίοηι 
Β66Ὼ8 ἴ0 Γαίδγ (Π6 δχριθβϑίοῃ βρ. εἰν (ο ᾿δδγηϊῃ, 
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56 6 ῬΑΓΔΡἤΓΑΒ685 {{π|||8 : καὶ παιδείᾳ καὶ γράμμασιν. 
Ι Ξυδρθοοί, Ποψανεγ, δῃ δυτοσ, δα ΨΟυΪὰ Γοα πράγμα- 
σιν : ἴῃ6 ΨοΟΓα5 ΓΕ (48 ἜΥΘΓΥῪ οΥ6 Κηον 8) ρογρϑίμδ!} 
ςσοηΐουηαροα. [Ϊ ψνοηάσδγ ἢδΐ Ποη6 οἵ (ῃ6 (ομητηδηίδ- 
ἴο8 βϑῃουϊά ἤανθα τῃουρῃς οἵ σοιηρδγηρ, ἃ 510}1187 
δχριθβϑίοῃ, οἵ ΤὭμυογά. 1, 158. (ϑρβακίῃρ' οὗ ΑἸοεὶ- 
δῖ4.165) ἦν γὰρ βεβαιότατα δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας. 
Δηα δβρεοίδ!γ 1, 189. (βρβακίηρς οἵ Ῥδϑυιο 168) λέγειν 
τε καὶ πράσσειν δυνατώτατος. ΜατΙκίδηα, ἴοο, οἰ(68 ἃ 
ἃ Β1Π111ΔΓ ΟἿΘ ἴτοπὶ ᾿δηηοϑίῃθηθϑ. ὙΠΘί ΟΣ {8 
ἔργοις τοίδοτβ (845 βοῖηθ {Π|010) ἰο Μοβθ8᾽85 βυσοδηδέῃ! 
Φοπεγαίδἑρ ἸῺ ἃ νναῦ ἀρδϊηβί (ἢ6 ΖΕ ΠΙΟΡΙ8ΔΠ5 (πᾶι- 
ταϊθα ὈΥ Ψοβθρὶ. Αηΐϊ. 2, δ.) 18, ἴο Β4Υ [ἢ ἰεαϑέ, ν Ὁ Υ 
ὨΏΟΘΓίΔΙη. 

28, αἷς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσαρακονταετὴς χρόνος. 
Ι ἀο ποΐ γϑιηθπιθοῦ ἰος ἤν 866 ΔΗΥ͂ ΘΧΡΓΘΒΒιΟη ΟΕ 
1158 Κιηά ἴῃ [Π6 (Ἰαββ8:. 81] ψγιίογϑ, 8ΔΠα 1 βυβροοί 1 18 
ΗεΙἸθηϊϑεῖοαὶ. ὙΠ τοϑροοΐ το {Π6 ἐαςσέ, 11 185. τοί 
ἰουπάθα οἡ δῆγν ἰθϑίπμηοην οὗ ϑογίρέμγο, Ὀυΐ 80] οἷγ, 
ἃ5 ἰὑ Β66η8, οὐ Ζοθν δ γα! θη ; δίηςα οὗ (ἢ15 (ἢθ γα 
ΔΓΘ ΤΏΔΩΥ νοϑῖρο5 γοὶ γοιηδιπίηρ. ᾿η (ἢ6 ΒΟ ]ςαὶ 
στ ρθ. δδα (Π|ὸ ραβϑᾶρεβ δαἀυςοα ὈΥ Υἰβίεϊῃ. 
Ὧη ἀνέβη εἰς τὴν καρδίαν (5611. διαλογισμὸς) 866 {Π|6 
ποία αἢ [μ|κὸ 24, 88. 

28. ἐπισκέψασθαι ῬΓΟΡΟΓΙΥ 5ΙσΏ1Η65 ἴο Ἰοοῖὶς δῖ, οἵ 
ὭρΟΩ ; ΦαΪγ, ἐπυΐδο, υἱδῖίο (ἃ8 ΜΘ ΒΔΥ, ἔο ρ0 ἐδ 666 ἀαἢ 
Ὁη16)., ἰο υἱδὶἐ ; πὰ ϑα]ν, ἰο 566 ἐπεὶ σἰἐμαίίοη, ἀηὰ, 
ἔτοιῃ {πΠ6 δά]ιποιῖ, το]ίθνα {ποὶγς ΨψϑηΐβΌ. Ηρπορ ἰΐ 
ΒΟΠΊΘΕ 68, ἃ8 ΠΟΓΘ, 8]60η1Ώ65, 1ῃ ἃ σαησγαὶ ΨΑΥ͂, ἴ0 
διισοοιι)", αϑ8ϊδὲ, ἀδέεπα, ὅτε. ; 80 αἶδο ἴῃ Αοἰβ 1δ, 14. 
ΗΦΘΌὉ. Φ, 16. 

ῷ4, 25. ἀδικεῖσθαι, ἴο δ6 δοαέεη. ΒΥ (8 ψογὰ 6 
δορί. ἤανθ δχργοββθα (Π6 Η6ΡὈ. ΓΣΙΤ 1η 18. 10, 0., 
δι 1ῃ ἃ ῥάσα] οὶ ραβϑᾶσα (Εχοά. ὦ, 11.) ὈΥ τύπτειν, 
(Κυάη.) [Ιἐ ρτορειὶν βἰρῃιῆθβ ἴο 06 ᾿π]υγθα οΥ ἂρ- 
ρτίανοά ; 88 ἴὴ Γηυογά. 1, 0. 11, 20. ὅ, 88. 86ε 
αἰ8ο Ὁ εἰβίβιη. 

24. ἡμύνατος. ϑιιραια τῷ ἀδικουμένῳ ΟΥ αὐτῷ, 
᾿Αμύνεσθαι, νἴτ] ἀῃ ἀσομδαίέυα, βἰρτῖῆεθβ ἴο τυαγὰ ἢ 
γοοδὶσέ; ΜΠ ἀαέῖυο, ἴο ἀρΐοπά. Ἐχατηρ δ ὁσοὺνς ἴῃ 
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1η6 θε8ι (Ἰδβϑίοαὶ ψυγίο ΓΒ; δβϑρθοῖα ! γ ὙΤΠιογάϊάοπ. 
᾿Εποίησεν ἐκδίκησιν. Απ Ηδε]Ἰοη!διϊς ρῆγαβο ἔοι ἐξεδί- 
κει. Καταπονουμένῳ.: ἘΒαταπονέω ῬΓΟΡΟΙΥ Β,σΏ 65 
ο τὐδαν' ἀοπ (κατὰ) οὐ ομέ “ ἰτἢ ἰαθοιῦγ, 1} ἰγϑαῖ- 
τηρηΐ, ΔΠΠ|ςἰοη ; Ἐ 85 ἴῃ 2 Μᾶςο. 8, 2. ἐπὶ τὸν ὑπὸ 
πάντων καταπονούμενον λαὸν. 

24., πατάξας τὸν Αἰγύπτιον, δηιέϊηρ', 1. 6. (Α8 ψ6 πὰ 
ἔγοια {ῃ6 οσοηίόχί) δέαψίησ (Π6 Ἐρνρίίδη. ὅ8ο {86 
ΗΕΡ. ΤΙΣΙ δηὰ πατάσσειν ἰὴ Μαῖι. 96, 81. τὸν φΦρύνικον 
ἑνὸς τῶν περιπόλων ἐν ἀγορᾷ πατάξαντος ἐγχειριδίῳ καὶ 
διαφθέιραντος. Ὑπαῖ Μοβεβ ἱπιθπάθα ἰο σίαψ {(ῃ8 
Ἐρυρίδη σδηποί Ὀ6 »γουθά. Η]5 νιδίϊ, ἤούδνοσ, 
88 }1151}7γ Ἔχοιίοα Ὀγ {Π6 11] ἰγθδίιηθηῖ οὗ οηβ οὗ ἢΪβ 
ἔθ! ον σουηίγγπθη, δηὰ {Π6 ἃς ννὰ8 15 {ΠΠ 406, οὐ 
[Π6 στοιιηἀ {πΠπαΐ, ᾿ἱἰνίηρ ηάογ ἃ ἰγγαηΐ Ψῃο δῇονάοά 
{ἢ 6 πὶ 0 ἰοσαὶ ρῥτγοϊθοϊίοη, ἔΠ6Υ ἢδά {πο νυ σοιυγηρά 
10 ἃ 5ίδίε οὗ παῖΐυγο, Δηἃ ψοῦθ δ ΠΙΡΟγΥ ἰο τ156 118 
τιρηῖθ8. Νον Οτοί 8 οἡ {ἢ |8 ραβϑδᾶρε δηᾶ 1,. 11. ἐδ 
{τὰ Β. ἃ Ρ. (. 420, 8. 8γ8 {πᾶ (6 ἰᾶνν οὐ Ὡδίιγα 
ῖνεβ {Π|9 τρῶς ἴο 8η ἱπῃοσθηΐ ρϑϑοῃ, δηά ψῃοανογ 
15 ἀεἰδηάϊης Ὠϊπιὶ: 80 παῖ Δ ΠΙΓΟΥ 866 π|8 ἰο Ὀ6 πη ]8- 
(ἀκθη ἴῃ βυρροπίηρ' (Παΐ ᾿ξ νοι] ἢοΐ ἰἰανα θθθῃ 118- 
εἰπαῖα ἐχοαρέ οὐ {Π6 στοιπὰ οἵ Ὠῖνίηδ ρ}}86. [ἢ 
1ῃ6 Ῥεηίαίουασῃ (Π6 δοίίοη 18 ΠΘΙΓΠΟΙ ρΓδιβθαὰ ΠῸΣ 
δἰδιεά. 

25. ἐνόμιϑε δε συνιέναι--- συνῆκαν, ἱ. 6. τυομἰά ἤαυο μη- 
(ογ5ἰοοά. Ἴ ὮδΥ "ιὶσ ἐξ να Κηονη {Π8 (Π6 {π6 ἄγον 
ὮρᾶΓ ὙἢΠ0}) αὐ δι] ργοαδίοιη!ηοα 1ἢ 18 ΡΓΟπΊ186 ἴο 
ΑΡτγαβιδιῃ, 1ἢ ἃ ργϑαϊοίίοη ἢ] ἢ της ργόράῦὶν Ὀ6 
ἠδ] νογοά ἄοννῃ ὈΥ ἰγδαϊτ!οη, ἀηἀ ψ ἢ ]ς} ψουϊὰ Ὀ8 

ἈΞ Κυΐῃοοὶ δ8γ8, ἰἴ ἷβ δα ρθοία γ υϑοὰ οὗὨἨ ἰποδα ννῆο ἸΑΌΟυΓ τη ὰδὺ 
εἰεΐκεις; δηὰ ἰ6 τοῖς ἤᾶνα οἰϊοὰ Πίορ. [ὑκογῖ. δ, 68. (αρ. νΥ ει.) 
ἐτελεύτησε νόσῳ ποδαγρικῇ καταπονηθεὶς. 1 αἀὰ Τβιοεγά. 9, 58. 
(δρεακίηρ; οὗ (Π056 εἰοκ οὗ 86 ρΙαριιθ), οἱ διαπεφευγντες --- τὸν πο- 
γούμενον ῳκτίθοντω, ψοΓΕ ἴΠδ ΘΟΠΟ] αδὶ ὀχρίαίηϑ, τὴν ἀσθένειαν. 
Ἰ ννυυπάεῦ Ὡοῶ6 οὗἩ ἴα Εαϊοτγϑ σπου ἤᾶνο βόθη παῖ τὴν ἀσθένειαν 
οὐρῇ ἴο θ6 αἰϊογοή ἴο τῇ ἀσθενείᾳ. Τῆς ν δηὰ ἴΠ6 ἰοῖη δαβογι μί πὶ 
δία μεγρείυλ!}γ οοηοιηαοα. Πόνος 5 ἱπ [ἢ δ] οῦ Ογεοῖκς νι σ ἴογ 
υιϑεα οὗ ραΐπ (νον ργουΔΌΪΥ 186 ἴθεποα ἀογίνοα ), ϑέεκηοες. 866 τῆς 
ποῖα οη Αροο. 16, ’ἴ0 ἃ 1. [τ ᾿γθι6 δϑόῃ)8 ἴ0 πηθϑὴ ιοογείεα, αρ- 
ετὶευεά, οεὶὶ ἐγραίεά. 
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ἸΏογα Κα ἰο Ὀ6 τϑιῃθιῃθογο ὑηάᾶογ {Π6Ὶ} ΟΡ ΥΘββ:οῇ, 
8ἃ5 ἴπ6 Ῥαίγίυο 5 Ὠδά, 1ηὴ ἀδροηάδποθ ὑροη 1, ἀϊ- 
τοοίοα {πὶ {Π6ὶν ὕὈοηθ8 βῃουϊα σοπίίηπθ πηθυτγιοα 1π 
Ἐσγρί. Απά ψἤθη (ΠΟΥ 88νν ἃ Ῥϑύβοῃ ψ ἢ 50 τηυςἢ 
αΙΡΏΙΥ, δυι ποῦν, δηα ᾿ηἤπεδηςο, νῆοπ (ὐοα δά 80 
ΟΠ ἀουΠΎΥ ργοβογναά, ἱπιογροβίηρ ἴῃ {Π|18 ρΘΏΘΓΟΣΒ 
Δη ἤδγοῖσ τηὰπηθγ, Ψ]Πἢ Ρ]δῖην βῃονοαά {Πᾶὲ ΒΘ, 
ἴὴ ρσοοἕ φαιποϑῖ, ἱπίθηήθα δἱ 4] ἢδΖαγιβ ἴο ἀο ἢ18 
ἴηγχοϑί ἴὸγ {Πδ6ὶν ἀρ] νογαησο, τ ψουϊᾶ ἢανὸ Ὀδοη 
ἈΙΘΊΪν τϑαβοηδ}}]6 ἔογ {Π|Ὸπὶ ἴο Πᾶνα ἴα κθη οσοσδϑβίοῃ, 
ἴγοῖῃ (ἢ18 δόϊζίοη οἵ ἢῖ8, ἴο βπίθγ 'ἰηΐο 80ΠῚ6 ἰγϑδίῦ 
ΜΝ ἢ ἢϊ τοδί ηρ ἴο 1{. (Ποαάτι!αρ66.) 

25, δίδωσιν σωτηρίαν ἢὰ8 {Π6 4'Γ οὗ 8ὴ Ηε] ]Θηϊβεϊς 
Ῥἧγαβϑο ; θα δὴ δχδῃρία οὗ 1 15 εἰϊθα Ὀγ ΝΥ εἰβίϑῃ 
ἔτουη Τοπηοβί θη 65 ργο (ογοηδ. 

40. τῇ τε ἐπιούση ἡμέρᾳ, ἐδ πιογγοιυ. 80 ΟἾ488, 
(γαρίϊπμδ; ἐπιων. Μακε. 8Δηἃ Ηετιοαΐϊδη β80 ἰῃδι 
ἡμέρᾳ οὐσῇξ ποῖ ἰο "6 αἀἀθά. Βαΐ {ἢ 15 15 τοί 6 ὈῪ 
τἢ6 Ἔχϑιρ]65 τοίη Ἠδθγοάοίιβ, Αρρίδη, δηἀ ΤὭμοΥ- 
1468, ο6ἃ γ δι εἰβίθιη. Υδῖ 1{ 15 ργοθδῦϊο {ἢ 1 
1ηΠ6 ἸαιίοΓ ἃρὸβ (6 5: 05ἰδηςνα ψγὰ8 δἰπηοϑί δἰ νναγ8 
οπιϊέέοα, Ἰυδῖ ἃ5 6 πον οὐημΈῖ αν ἴῃ ἔο-ΠΙΟΥΎΤΟιῦ ; 
που ρἢ ΟἿΓ ἃησθϑίογβ 6 ρυ 5564 1ἴ. 

40. ὠφθη αὐτοῖς. ΤΠΟΓΟ 185 ἤοΓῈ 8 οςοδϑβίοῃ ἴο 
τοδά ἀλλοῖς, νἢ ΨΜΑ]ο δΟΓ, 81Πη06 αὐτοῖς 15 ἴο 6 
Γοίογγοά ἴο {πὸ ρτγοοθάϊηρ ἀδελφὸς. Τῇ σοηβίσαο- 
τἰοη 1.45 βοπιον δὶ ρογρ  οχϑα {6 (οπηπηδηϊδίοῦϑ : θα ΐ 
{15 θεϑί οχρίαϊπθα Ὀγ Μαγκίαπὰ, νῆο δοσοιηῖβ ἴ{ 88 
8 86 οὗ 1η6 μίυνγαὶίΎ [ῸΓ δοῦῖθ, οὐ ἃ ραγέ οὗἁ σογίβδιη 
ΡΟΙΒΟΒ Ὀοίογα βρόκθϑη οὖ; δηά δ ᾿πβίδῃςθβ 900". 6, 
40. πατέρες ὑμῶν, “" δοηῖα οἵ γοιιν [δι Π!6 Γ8," δηα οὐδ. 
Ῥαβϑᾶρεβ. Νὸον {86 δοηια πιιϑί ἦθγθ, ὈῪ {Π6 σοηίοχί. 
ἘΠΕ να. 97.) δπὰ Εχοά. 2, 18. θ6 υπάήογβιοοα οὗ ἔεοο. 
ζυἱηο6] οὔβογνθα {παι ὄπτεσθαι 15 υϑοα οὗ τΤῆο56 ψῆο 

διερεγυοηϊμηέ, σοπιθ ἱποαρεοέοαίν, Κα ἐφιστήμι. ΓΏΘ 
μαχομένοις πιϊσἠξ ταθαη, δηὰ 15 ὈΥ δοηα Ἂχρίδἰποά, 
ἀϊδραξίηρ; Ὀυϊ τἢ6 ψογαβ οἵ Εχοά. οὈ]ρα 8 ἴο 
1ηζοσργοῖ ἰἰ οὗ δίοιυϑ ; ἃ5 ἰὴ Ψ4:|. 4,1. 

20. συνήλασεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην. Συνελαύνω ὕτο- 
ῬΟΥΙ͂Υ βἰηϊῆδβ ἰο σοτηραὶ ἴο ρσὸὺ Δηγ ΠΟ6ΓΕ, ΟΥ̓ ΘΏσΙΓ- 
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οἰϊπρ ἀπά Ὠράρίὶπρ᾽ ἴῃ 8 βεγϑοῇ, δηά υτρίηρ πίη) ἔοτς 
ψᾶγα, Ἰδανίηρ Ὠϊπ πο Οἴἤοῦ ΨψᾶΥ. Βιυΐ 1ἴ 15 πἰ864, 
Θϑρθοίδ! γ ὈΥ ἴῃ6 Ἰαίον ασὑθοκ πγίογβ, οὗ οοπιριίδιοη 
βεπεγαίἐψ; 88 ἴῃ ΡΙυΐ, 716 Β. (εἰϊεἀ ὃγ ὙΥ̓ εἴ8.) ἐν ὁδῷ 
πότε συνελασθεὶς ὑπὸ χειμῶνος εἷς ἔπαυλιν ἀνθρώπου 
σένητος. “2. Μᾶδοο. 4, 42. πάντας δὲ εἰς φυγὴν συνήλα- 
σαν. δυοπηθοίηθδ, ΠΟΎΟΝΟΓ, 848 ἤθγα, 1 185 υβροᾶά οἵ 
οοπιρείδίοπ πιοέαρἠογιοαἰέψ, ἀπ, Κα ἀναγκάξειν, οὗ 
πιογαί σοπιρε βίον, δίγΟΉ ρογϑμαξίοη, Δ ἃ ϑαγηθϑί Γ6- 
ΤῊ ΟΒΒίΓΔΏςΘ (566 [Κ6 14, 28. αηά Μεῖίί. 14, 92. δηά 
(ἢς ηοί 68). 16 5686 185 {Πογαίογο {Π||8: “ΗΕ 5ίγοηρΥ 
πγροά (δὶ ἴο τοοοῃο!δίοη." ΝΟΙΠΘΓ 15 1 6668- 
ΘΆΤΥ (0 υπαογβίδιγα “{Π|6 δἰζαπιρί οὐ Ν1}} ἔοσ (Π6 δο- 
«1Οἢ ;᾿ 858 185 ἀοηθα Ὀγ τοί! 5, γ 8] οΚηδογ, δηά Κιυίη. 

260. ἄνδρες, ἀδελφοὶ ἐστε ὑμεῖς. Ῥτίσδοιι8 σοΙΏΡΑΓα5 
αῆϊαπ Ῥαρνγ. ἵπ ϑοη. (οπέγου. υξ ἰδηΐᾶ νοβ ἔδγί 
γα, σὰπ) πη 8{Π08 Ιἀθιηαιια 88ῆρι}8 5:.15Ὁὴ Αηά 
δηρίοῖμα, ἴῃ οαρΡ. 87. Ερὶςί. Εἰ κοινὴ μήτηρ ἡ πόλις, 
μητρὶς οὖσα καὶ πατρὶς, δῆλον ὅτι κατὰ τοῦτο ἀδελφοὶ 
κὡς εἰσὶν οἱ πολῖται. 

47. ἀπώσατο αὐτὸν, ἐΐγιιδέ ἠΐηι δαοῖς. ὅὃο τῃ6 8ο- 
ἀοπηίθ5 (ὁ 1,οἵ, ““5ἰ8π4 Ὀ8ςΚ." [Ι{ γνιαψ, ΠονΥογ, 
06 Δ Κ6ὴ τηθίδρῃογί δ! }ν ἔῸγ “ ἢ6 το)]οοίοα ἢΪ8 Ιηΐογ- 
ἔεγεηζα :᾿ δηά 1ῃ [Π15 56η86 [Π6 ψψοτὰ ὀσσυγβ ἴῃ {ἢ 8 
Ὀεβι δ ΠΟΥ : 85, ἴῸγ 1Ἰηϑίδησο, ΤἼυογ 1168. 80 πέτα 
γοῦ. 89, ἀπώσαντο, 8ς|]. Μωσὴν. 

27. τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς; 
ΤΠ δᾶ9 (ἢ6 δἰ οὗ ἃ ργονθγθίαὶ Ἔαχργθβϑβίοη, δῃά γθ- 
τὐϊῃ 48 αη6᾽ οἵ Ψψῇῃδί (ἢ6 ϑοάομη 68 881 τὸ ἴ,οἱ (19, 
9.):. “118. ἔθ Π|οἦνν σδπη6 [ἢ ἴο βοϊουγη, «πὰ ἢ ν}]} 
ποράβ Ὀ6 ἃ 7μώσθ. ΤῸ (6 ργόεθηΐξ ραβϑᾶρθ {Π6ΓῈ 
ϑΘθΙη8 8η Δ]] ἴοι) ἰη ἔακα 12, 14. τίς με κατέστησε 
δικαστὴν ἡ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 80 Αρρίαη, Τγϑη. 
Ερῖ5ι. ὅθ. 800. ἰπ|{. εἰ μὴ περιέργος ἧς, οὐκ ὧν ἧς ἐν 
τοῖς ἀλλοτρίοις πράγμασι δίκαιος, ἰ. 6. δικάστης. 

40. ἐν τῷ λόγῳ τοῦτῳ, αἑ ἐῤὶδ δαγίηρ, οὐ δοσαιιδε οΓῇ 
ἐλὶΦ δανῖηρ. Ἐν 18 ἴῸΓ διὰ; 88 ἴῃ Μαιί. 0,7. Νοῦν 
γγ»88 [15 [02 σγουη 1688 ; ἴῸΓ (45 6 ἰϑᾶσγῃ ἔτοπι Εἰχοά, 
4, 15.) Ῥηδγαοΐ,, 88 800ῇὴ 848 ἢ6 Κπον (μὲ Μοβαβ8 
αοἰοα (π6 ραΐγοη δηὰΐ δάἀνοςαίε οὐ (ἢ6 [βγδοεβ8. 
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βουρ ς Βὰ οαΐ [ὉΓ ρυηἰδῃπηθηξ. 6565. 66, Ὀδοπυδε 
δα ρεγοοῖνθα {δ {Π| {{π|6 ἔογ ἀ6] νογιηρ {π6 15γδε]» 
1168 ἔτοιῃ (Π6 Εργριδη θοηάαρο γ88 ποί γϑί σοῦηθ, 
Μαδιὰμ, ᾿ν88 ἃ αἰδίσιοι οἵ Ατσδῦῖα; τα ψὨιοῖ 566 Ομ, 
5.0}0]. ἰη Εχοά. (Καυϊῃ.) 

80, ἐτῶν τεσσαράκοντα. ὅ66 16 ποία Οοη νοΓ. 928, 
Ἐν τῇ ἔρημω τοῦ ὄρους Σινᾶ, δ. [Ιη ἔχοά. 8, 1. (ἢϊ8 
νἘΒΙΟΏ 18 8814 ἴο αν Δρρβαγϑῆ ἴο Μοββδβ ἡδὰγ ἢογεῦ. 
Βυΐ, ἰπ ἔδοΐ, (ΠδΓ6 15 ὯῸ Ορροϑβιί[οη ; βίησ 6 {(Π6 που: 
(81η Δα 4 ἀοιϑδία ἐορ [1|κ6 πηοιιηί Ῥαστιδββιι8, ΕἸ α11.]; 
Δη4 οἵ (6 ἔνψο ρϑᾶκβ οὔ νὰ8 Ἵδ δὶ Ἡόοσορ, [88 
οἴῃον δῖπδι. Τῆυβ Ριοίσο ἀδ ἰὰ 4114, ἴῃ 18 βοοοῃᾶ 
Ἐρίβϑ:16 νυίθη δὲ (ἰδίγο, ΒαΥ8 : “00 βηϊ τποΏ 68 
ὍΠΟ ἴῃ ἴοοο, Ηογοῦ οἱ διηδὶ, αὺ δίῆθο δδουηΐαγ, υἱ 
18 ἀΐϊοσδπ), 6Χ γδάϊοθ υπΆ. οἱ αἸν ΠΕΣ ῥσβίδδ 111ρ18, 
4.0 «δἰτ108 δΔαἀβοοηαϊ αν. (Κυϊη.) ἜΝ 

90. ἐν φλογὶ πυρὸς βάτους Α βοτὶ οὗ Ηθθγον Ρ[0. 
ΟὨΔ8Π)Ὶ. ἴογ “ἰὴ (Π6 Ὀυτηίηρ δι}. ΤῈ Ηρργον 
αττίαι φλὸξ πυρὸς, 15 Θαιναἰθηΐ το πῦρ φλογὸς, 
ὉΓΤ ὮΝ, ΄η 8. 104, 4. ψ ἤεγα [86 δερί. Π88 πῦρ φλέγον. 
566 480 2 ΤΠ 688. 1, 8. Ηδτρτ. 1,7. (Κυϊη.) 1 ρυτ- 
Ῥοβϑὶυ ἔογθθαγ ἰο οίϊοβ 1η6 βρδουϊαίοηβ οὗ γϑόθῃξ 
Οὐοιτηηηθηίδίοῖβ οὐ {Π6 παΐμγε οἵ ἴῃ 6 Ὀυτγηϊηρ ὈυΒῇ; 
5006 οὗ ψΠοη, ΘΠ ἀθανουτηρ ἴο ἀσσουηξ [ῸΓ ὦ ὁ 
ηδίυΓδ] Ῥγ]ΏςΙΡ 68, ΒΌΡΡΟΒΒ 1ἴ ἴο να Ὀθθῆ ἃ νιθέδογ. 
Οὔ θοῦ [Π1η1ς ἐμὲ (ἢ6 θυ νν88 ἰουοῃοα ὈΥ Ἰἰρἢ- 
Ὠΐηρ. Βαΐί, βυρροδβίηρ ἰἴ ψοῖθ 80, ΠΟῪ δ΄'6 ψ6 ἴο 
Δοσουῃΐ ἔοσ (6 Ὀ0.5}}8 ποέ δωγηηρ 9 (Οἰγίδίν ἐἠὲδ 
τὲ να ὈΕΘη δἰζοροίποσ »γχγεέονησέμγαί: ἀηὰ ψ)6}} 
1 ψοῖ 1 βοΐ ψίο 681} ἐποπηβοῖνεβ τ δοϊορΊβη 8 
ΨΟΌΪΩ Θά Γη ἃ ἰθββοη δυθῃ ἔτοπη ἴἢ6 ἩδθδίΠ θη 88ρ68, 
ψ οπι (ἢοΥ ῥγοίθεβ 80 θοῇ ἴο δάπηγθ. Τἢμ8 1ὴ 
Ῥιηα, Ρυί. 10, 76. ἐμοὶ δὲ θαυμάσια, Θεῶν τελεςάν- 
σῶν, οὐδὲν πότε Φαίνεται ἔμεν ἄπιστον. Αὐτγίδῃ, Εχν. 
Αἰοχ. ὅ, 1, 2. Ἐυγρ. Βδοῇ. 181. οὐδὲν σοφιδάμεσψα, 

ἘΞΑγγίδῃ. ἔχῳ. ΑἸοχ. 5,1, 4. οὖκ ἀκριβῆ ἐξεταστὴν χρὴ εἶναι τῶν 
ὑπὲρ τοῦ θείον ἐκ παλαιοῦ μεμνθευμένων. Τῷ γάρ τοι κατὰ τὸ εἰκὸς 
ζυντιθέντι οὐ πιστὰ, ἐπειδὰ» τὸ θεῖον τις προσθῇ τῷ λόγῳ, οὗ πάντη 
ἄπιστα φαίνεται, “ ποο ἰδηίυπε δΏϑοΓ ἢ), εἃ αι): (16 (335 νδίογεα 
θυ} 18 δυ}ΐδ σΟΠδΟΣρθαγα, ΟῚ 6886 Ὠἰπη ουχίοεὲ μεγνοϑρληάα, 
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τοῖσι δαίμοσιν. ΑΠηὰ 818. νῦν γὰρ πέτει τε καὶ ᾧρονών 
οὐδὲν φρονεῖς. Απά 871. τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία, Τὸ τε 
μὴ θνητὰ Φρονεῖν' βραχὺς αἰών ἐπὶ τούτῳ δὲ τίς ἂν με- 
γάλα διώκων τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φέροι ; : 
τρόποι καὶ κακοβούλων παρ ἔμογε φωτών. διιοἢ 86ῃ11- 
ἸὩΏΘη18 848 686 ΨΕΟΓΟ μαϑϑίηρ (ἤγουρῇ [Π6 πιϊημα οὗ 
Ἦοναοε, αϑοὰ ρου αρ8 βοῦμβ οὔ {Π|056 νΘΎΓΥῪ Ῥᾶ888 65 
(ἐϑρϑοί!γ (ἢοβε οὗ ΕκιρΡ. Βαςςἢ.) ψ ἤθη ἢ6 ψγοῖθ 
{Π6 Ἔχαυϊβία οἷα Ὀερσίηηϊησ ψ] ἢ “Ῥαγουβ θογαπι 
οαἰίοτ οἱ ἰηΐγαιθηβ ἤποαπὶοπέϊς ἀμεπι δαρϊεπέϊω σοῃ- 
δι] 108 οσγο. [ηἀορά 1 ᾶνα οὐβογνοα ποῖ ἃ ἔδνν 1π}1- 
ἰαἰΐοπ8 1 Ηογᾶςα οὗ (6 Βαςοῇε οὗ Εὐυγρ1468, (8 
ἀγα ἤοβθ Ἔδχοθ]]θησα 15 1ἰ{{}|6 ΔρΡΡγαοϊαῖθα ;) δηὰ 
450 1η ΡΙπάδγ, ψ ἤομ 6 ποΐ υη θαι ΘΓΥ 1} 468. 

81. προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι. δυαδαυκ ὥστε, 
οἱ εἰς τὸ, ΚΚατανοῆσαι υ8118}}}γ 58:65 η1ῆ65 ἴο, ἃ5 10 ΨΘΓΘ, 
ἐλίηκ ἀοιυη, βιιδάμθ π᾿ οπε᾿ς πιϊπά, ρϑισοῖνθ, μπάον- 
σίαπά: Ὀυΐ ἤθγα, ἴο ϑταηιὶπθ. Ἐοτ (48 τοί οὔ- 
Β6Γν 65) νϑῦρ8 οἵὗὁἩ 1Π6 ᾿Ἰηΐογηδὶ δηα οχίθγηδὶί 56})868 ἃΓΘ 
οἴζϑη ᾿ῃἰογσῆδησοά. Κυϊποορὶ, Κγορβ, δηὰ [οΘβηου, 
Δάάυςθ ΘΧΔΙΏΡΪ68 ἔτοιη Χοη. (γγ. 2, 4, 8. ὃς 2, 2, 928. 
“Ψοβερῆ. Απηΐ. ὅ, 1, 2. Ιπάρρά [1 ἰδ ἃ βρη βοαίίοη οὗ 
ΨΟΓῪ ἰγοαυθηξ οσσγγοησα 1ἢ {π6 ατοοῖκ υϊζογβ. Τα. 
κατὰ ἴῃ κατανοῆσαι, ἴο ἐταηιΐπο, ἢδ8 {Π6 838Π|6 ἴογοα ἃ8 
1 καταβλέπω, ΔΠ4 86 6128 ἰο δἰϊἀθδ ἰο τῃ6 δβἰοορίηρ 
Ῥοϑίιγα Ψ ΠΙΟΪ. Ἀ80.4}}}7 ΔΟσΟΙΊΡΔΗ168 (ἢ 6 ο]086 ΘΧδιηὶ- 
Ὠδίίοη οὗ δὴν οδ]ϑςί. 

82. ἔντρομος δὲ γενόμενος. [ἰ νν88 [6 σοτηπηοη ορΐ- 
Ὠϊοη ἴῃ ἴΠο56 {1π|68 (Δηἀ ᾿ηἀδοά ἴῃ 4}} αητθηΐ ΟὮ 68) 
(δι {Π6 δἰσἠέ οἵ Δὴγ ἀδθιν οΓ 8δῃρ6] ν) 8 ὉΠΪΌΟΚΥ, 
δηα οτηΐποιιϑ οὗ αν]. ὅ66 (ἢ6 ποίβ οἡ Μϑίὶ. 28. 9. 
1λικο 5, 8 ὃς 9. 2Ζοΐη. 20, 17. Αοἰ9 8,1. ὅο Ηοηι. 
1]. υ. 131. χαλεποὶ δὲ Θεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς. (Κυ!η.) 
Οπθ ΠΊΔΥ σομραγα Ψ (ἢ ἐντρομὸς {Ππ6 5ἰ τὰ ποσὰ 
ἐκφοβὸς, Ὀο(ἢ νυ 16} ἅττα σοη]οϊποά 1 Ησοῦτ. 12, 91.; 

ϑογὶρῖα εηἱπὶ φυϊθυ8 τηοτο βάεβ ἀδγοραιὶ ροεξεεῖ, αυδηδο ἠυτμϊηὶΐδ 
ΔσΌ 18 πιδπὶο δοοράϊϊ, δῖ αἱ πο Οπιπίῃο ἱπογεα! Ὁ} 6886 ν᾽ ἀδδη- 
τὰν." Ῥλυβδη. 10, 4, 4. τὰ παράδοξα ἀπίστους εἶναι τῶν ἀνθρώπων, 
οἷε ἂν μὴ παρὰ τὸν αὑτῶν γένηται βίον θεάμασιν ἐπιτυχεῖν λόγου 
μείξοσιν. 
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ὙὨΙΟἢ ἀγὸ δαιιναίθης (Ὁ ΟἿΓ ΘΧΡγθβϑίοῃ, “10 6 41} 
ἐπ ἃ ἰγΓϑηλοι τ, οἵ ἴδασ. 

88, λῦσον ὑπόδημα ---- ἁγία ἐστιν. ΤΙ 41] ἀρο8, ἀπά 
διηοηρ 8} παίίοηβ, οἰθδη] 1 685 [ἢ {Ππ6 σαἰουτγαίοη οἱ 
ΒΔΟΓΘα στὶΐθ8 ἢδ8 Ὀδθη ἰπουρῇῃς ΘΒρΡΘΟΙΔ ΠΥ σθαι δῖα : 
8η4, 1ηὴ ογΓάογ οῇἴδοίυδι! Υ ἴο βθοῦγο {(Π|5, 1 ψψ88 υϑυ4] 
το ἀϊγοοῖ {πὶ ἰῃ6 5Π068 ΟΥ 58η44}5 ΟΥἹἽ (Π6 ΨοΙβἢρρογ 
Βῃου ἃ 6 ἰακδϑη οἵ ρτγθνίοιιβ ἴο [18 δῃίσγαποθ ἰηΐο ἃ 
ΒΔΟΙΕΑ οἰἰῆςθ, Αηά 88 ἀΐηρ8, Ὀεῖηρ ροαβ νσορο- ’ 
ΓΘ (8, οἰα!ηδα τηὰςἢ οὔΠο πόθοι ἀμ ἰο Η! τ, 850 [ἃ 
νγ88 8016 {1Ππ|68 [γ᾽ ἀἀθη ἰο ἀρργοδοῇ ἔλοηι νιτοὰΐ 
ἃ 5|Γ}1|}8 Ὁ τηᾶγκΚ οὗ γοϑρεοῖ. 6 συβίοπι ψγ88 ρτοθᾶ- 
ὈΪγ ομϑ οὗ τεπιοίθ δηξ αι, ἀηα ργονδίεηΐ ανθη 88 
δα γὶν ἃ5 (Π6 {{π|6ὸ οὗ Μοβεβ. [ηὰθϑ να πᾷ 10 ὄνεπ 
γαῖ ἴῃ τῆς Εαβῖ, ΘΓ οιιϑίομηβ πδνϑὺ σἤδη σα (866 
Ατοῦθῖϑηορ Νονοοιηθ); δηα 88 ἰ 8 ἃ βιγιςΐ ἰῃ- 
7υποῖοη οὗ ῬυΓΠαρογαβ θύειν ἀνυπόδετον, καὶ πρὸς ἱερὰ 
προσιέναι, 80 ἰΐ νγὰ5 ἀοι δ .1685 θογγονθα Ὀγ {μαὺ ρΡἢϊ- 
Ἰοϑορῇθι, ἰορσοίμοσ ψ ἢ 8. Οἰποῦ ἰηϑί αἰ οη8, ΤῸ ΠῚ 
Εργρῖ, νἢθγ 16 δὰ ρα586α τοίη Ηἰπάοβίδῃ, δος. 
Τηδΐ {6 συβίοτῃ ρῥγοναι] θα ἴῃ 1Π6 Εασέ, νὰ ἰδᾶσγη 
το (6 Ἠαῤῥὶηπϊοαί ψυϊιῖηρσβ, δὰ ἰῃδὲ 10 Ραββα 1η 
ΒΟΙῺ6 ἄορτοο ἰηίο 6 ἤ7εδὲέ ψὰ ραῖῃοσ ἔοι (6 
ἐϊοπιανε 0 Π0Γ8; ΘΧΔΙΊΡ]68 ἴγοπὶ δοέῤ οὐ τυλοηι 816 
σίνεη ὃγ ΥΥ οἰβίειη. 

84, 85. ἰδὼν εἶδον, ὅζα. ρίαπὶδδίπιο οοσπου. ΜαϊςΚ- 
ΔΒΓ ΓΟη 618: “41 8η} [ΠΟΓΟῸ ΡΥ δοαυδίηοα ΨΠΠ.᾽" 

Ἐ ΤΠΕ πιοϑῖ ᾿πηρογίδηϊ οὗὨ ἴπε86 ἄγ (6 [Ὁ]]ονηρ᾽ : Ουϊὼ, Ἐαεῖ, 
6, 847. υς ρεάς πηλίγοηδηι τὶαἱ ἀδβοεπάθγο πιο. 71ζεέζος, ΟἹ 
[γοορῆτγοη. 1141]. ἑέρειαι ἐγένοντο---οὔτε τοῦ ἱεροῦ ἐξήρχοντο, εἰ μὴ 
νύκτωρ, ἦσαν δὲ κεκαρμέναι, μονοχίτωνες, καί ἀνυπόδετοι. ϑοίϊπιις, 
17. Αι άδιω πυγλῖηΐβ ργεῖδεγαυδῃ) Π}40)5 νϑϑι σῖξθ π]] 8 Ἰἰοϊΐο ἰηωτο- 
ἀϊαγ. υωνεπαΐ 6, 158. ΟὈδβογνδηῖ υδὶ δῖα ἴθοσο μεθ ββυθαῖϊα 
τερεβ. ίῆιαχίπμε ἀ6 ὕγοςϊο:: ὑπολυσάμενος αὐτόθι, ἅ ἦν αὐτῷ, ὑπο- 
δήματα ὁρώντων ἐκείνων, τὴν θεὸν ἠσπάϑετο. ϑελεπιοίιὴ. Ἔ,.. 2. 937. 
Ῥιγκε Εἰΐοχεγ. 40. Ηϊης ἀϊουηῖ, φυϊοιμῃλᾳ406 βίδι ἰῃ ἰ060 ϑδηςίο, ἀε- 
δεῖ ἐχύεγα Δ] ΘΠ} 5 11Π|. 

Ϊ δὶ ᾿ποϊηθα ἴο (Πίηκ ἴΠ6Γ6 ἰδ ἂἃῃ δ᾽ υϑίοη ἴο [ἢ 8 ουβίοπι ἴῃ 
1 Κίηρβ 21, 27. ““Αδιαὺ ἤμϑίο, ἀπῇ αν ἰὼ βδδοκοίοι ἢ, δηὰ ιοθηέ 
δΦο[ιἰῳ : πὰ 18. 88, 1ὅ. “1 ε,4}} ψὸ δοζείῳ 81} ΓῊΥ γδδγβ 'π ὈΪ ΟΓΏΘΔ8 
ΟΥ̓ 600}. ΕοΥ 086 ἡ 80 ἀγῈ ᾿η5]}04 ΠΊΔΥ ΕἸ ρ αι ΠΥ Ὀς 88] ἰο ρῸ 
80 []γ. 
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ΤΉ5 ἸΔτοῦγ, ὈῪ  Ὠϊοἢ {Πθγ6 19 Δα 64 ἰο ἰῃ6 γοῦῦ ἃ 
ςορηδίθ ρδγΕΟΙΡΙ6, 18 ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΝΥ ἰοΓΠπ]6α 4 Η ΘΌΓΔΑΙ5Π), 
ἈΠ 8 ποάἀουρίραϊΥ οὗ Οτίθηΐαὶ οτίριη. (Οὐ ρᾶΓο 
Ἐχοά. 8,7. Ηοῦτ. 6, 14. εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ 
κληθύνων πληθυνώ 886. 1 Μεδοο. ὅ, 42. δυνάμενος δυνή- 
σεται. Ὑεῖ 11 ἢ48 ὈΘ6Θ6Π 5 ΓΟΠΡῚΥ τη] πα! ηδα ὮὉγ {16 
ἀοίδηάοτβ οἵ {Π6 ρυτγγ οἵ (Π6 βέυ]6 οἵ τῆ 6 Νὰν 68- 
ἰδιηθηΐ (Πδι (815 15 ροοά ατορκ ; δηὰ υὑπάοιυδίθα!γ 
{818 ροΐπί 88 Ὀθθη θϑίδὈ 5η6α ὃὉγ Ρίοσδοη, δίιο! θογῶ, 
ἅς. ἴο (ἢ6 αἰδοοιηῆίιγο οὗ (ὑαία κοῦ δηπ ἢ! 5 4ββοςιδίββ. 
Αἰηοῃρ [16 Ἔχϑιαρίοβ Ὀιουρ νι ἰογιναγὰ τα Ηρθγοάοί. 
4, 28. καταφεύγων καταφύγη. Ατιίδαη, Η!81. πα. 4, 
1δ. ὧν τοὺς μὲν αὐτὰς ἰδὼν οἷδα. [1 αςίδη, Ὠ14]. ῬΓοΡ. 
ὃς Μυηά. ἰδὼν εἶδον ἀλλὰ, ὅζο. οἰίοὰ ὃν ΝΥ οἰβίοιη. 
Κυϊηοοὶ τοίογϑ ἰο (1488, ΡὨ1]}. ϑὅδογ. 277., ψογβίιαβ ἀα 
Ηεορτγ. 611 864η., Βδρ οὶ] οἡ {18 ρᾷββαρο, 8δῥὴα Ἠριη- 
δίογυο 8 οὐ Γλιοίδη, 1, Ρ. 800. Μδηγν πιογα ρδ88- 
58 068 ΔΓΕ Δρροδίβα ἰο ὈῪ τῇ8 δῦονϑ οὔοβ, θυΐ ἔδν 
οἵ {Ποπὶ ἃγθ ἴο (68 ρυγροϑθ, δηῃὰ οὗ (6 ραβϑαρεβ ͵ 81 
τοίεσγθα ἴο βοπβ αιδϑίϊοῃ 18 γαϊβθὰ γεβρθοίιηρ (ἢ 6 
ὉΓΙΥ οὗ {Π| τοδάϊηρ ᾿η (6 οη6 ἔγοῃι [ςίΔη. Β6 (δῖ, 
ΟΥ̓́ΕΨΕΓ, 88 1{ ΠΙΔΥ. 1ζ 15 ηοΐ (ἢτ66 ΟΥ ἔουγ, οΥ ἢΔ] [ἃ ἀο- 

ΖΘ ρ8888ρ68, Δηχίουβὶν Πα ηΐδα οιὐμ οὔ [ἢ6 ᾿ν ἢ οΪ 6 Οὔ 8 
Οτοοκ (Ἰαβϑὶςβ, (Πα ψ}}} ργονα δΔὴγ ἰάΐϊοπι ἴο "6 ἀρτθο- 
806 ἰο (Π6 ϑασὸ οὗ [Π6 Ὀ68[ ὙΓΙΓΘΓΒ; ποι ΠΟΥ 15 [ἴ ἃ 
ἔδιν Αἰ ςοϊβη8 [οι ἤδγα δηά ἴθογα ἴὴ (πΠ6 Νὸν Τοϑ8- 
ἰδιηοπί (δὶ Μ1}} ργονο 15 βίγϊε ἴο Ὀ6 (Ἰδββίσαὶ. ΤῊ 
Ιἀϊοπ] ΠΟῪ ἴῃ 46 5010η 195, Γἢάνα πὸ ἀοιδί, οὗ Οτίθη- 
18] οτἱρίη, δηὰ {Π6 ἔϑνν βχδῃρ]68. ψ ἢ] οἷ Γϑηλαίη ΠΙΔΥ 
6 γϑοοκοηθά δηγηοηρ ἴπ6 οἴποὺ ἔδϊηΐ νϑβίσοβ οὗ (ἢ8 
Οπθηίδὶ οτἱρίη οἵ {1 ατϑοῖκ ἰδηρσιαρθ. 4.5 ἃ ρτοοῦ 
ΟΥ̓ {Π18, (ἢ6 θα586 Θϑίδ Ὁ] 156 ἃ οχαμρ68 οὗ {{|6 :ἀἸοτλ 
8[Γ6 ἰουηά ἴῃ {6 πιοϑὲ απέϊεηέ ΜΥιΐογα, ἀπ ἰῃ (ἢ8 
Ιοηΐς δηἀ οἵποῦ σηέΐψιο ἀἱαίεοέσ. (Οἰδτγίδιη]ν τηδηγν οὗ 
1ῃ6 δοΓγρίατγα! οχαπιρίοβ οὗ [Π6 Ιἀϊοπ ἃΓ6 βυσἢ 848 0 
Οτοοῖκ ΟἸδβϑῖσαὶ ντιίοσ ψουϊὰ ὄνον ἤᾶνα υδοά-: 85 
Ηϑθῦτ. 6, [4. εὐλογῶν εὐλογήσω σεΞ. Απὰ Ηδῦαϊς. 2, 
4, ψἴοσο Ααυϊ4 [858 ἐρχόμενος ἐλεύσεται, ὧδ δὐαϊέ 
διεγοἶν οοπιθ. Βοβίά65, τηοϑί οὔ {Πθιη ᾶγὰ ἰο θ6 ἐγασοὰ 
ὉΡ ἴο 50πῚ6 βΒρθοϊ!ῇῆς ραϑϑᾶρε οἵ (6 Ηρριον οἱ (ἢ6 
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ΟΙαά Ταβίδιηθηί. ΑἸἶογ 11, ΨΥ (ἢ 6 ογο8 δῦονθ 
δανογίεα 0 5ῃοι ἃ σοηίίπιο ἴο ΠοϊΪἃ δὴν 1Ἰα]οπὶ 
[ουτη θα του [Π6 τἸηοϑὲ δηζθηῖ δηα νϑπογδῦΐα οὗ δὶ 
Ιδησιάροθ (Δα ψἢαὺ πον ἴθγπὶ {Π6 δασγρά οὁΠ6) ἴπ 
βδυσῇ Δϑοιηηδίίοη, 1 ΚΟ ποῖ. Απα ΨΥ ([0 ι|56 
τ[ἢ6 νογάβ οὐ ψΆ]ΟΚηδθγ) βου! ἃ σοϊηρίοία ρων 0 
δίψίο Ὀ6 580 ςοηϊοϑίοα ἰῸγ ἴῃ ἃ ὕοοκ ψἤῆθια νν6 ἰοὺ 
ἔογ "πα)θεΐψ 9} ἐδὲηρα, νυ ]ο ἢ πθο8 ἠοῖ ἴο 06 ἀγεβϑβϑᾶ 
ουΐ ἴῃ 411} τῆς ογπαπιθηίβ οὗὨ τηθτα Πα} σοιῃροϑβὶ- 
(10η8. 

94. τὴν κάκωσιν. ΟΥ {1}8 νογὰ ΝΥ οἰβίοί η οἰΐθ8 δῇ 
Δ δσχδιῃρία ἔοι Ρ]υΐαΓοἢ ; ἰο ψῃϊοἢ 1 δα ΤὨιογα. 
7, 4. ἃς 89, ᾧ, 48. 

84. καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτοὺς, “1 8δἃΠ1] (ΟΠῚ6 
ἀονῃ ἴῃ ογάογ ἴο ἀθὶνοσγ {Πδθιη." Ηδτγα Ψ6 πγαδῖ, 88 
οἴζοη, βιυαυὰ ὥστε οΥἦ εἰς τὸ. Καίϊηοοῖ τἈΚ68 οσσεαδίοη 
ἴο οὔβεγνα {παι εἰ) δητἰθηβ ϑυρροβοά τῆς Ποῖν δοῖθα 
τυςῇ ον {πΠ6 τηδηποῦ οὗὁὨἩὨ τηθη: ψῆϊοΐ, ον ΥΘΥ, 
ἸΏΔΥ ὃς ἀοιδίοά. δϑιιοῖῦ δχριθϑϑίοηβ (υἰτοτοα ἀνθρω- 
ποπαθώς) ΜΘ. οἴἶϊθη γοϑογίθα ἰο ἴτοπΊ πϑορϑοῳ, δὰ 
ἘΠ 6 ΙΓ οΥἹΡΊη ἴῃ ἡππιαη Ἰσπονύαποο, ἀμ ἃ ἼΘΓΘ τ|864 ἰη 
ἀοίδγθησθ ἰο ἀωπιαη τυθαΐηοσν. ἹΚυϊηοαὶ οὐδ 1Π6 
Ιάθᾷ ἀονη ἴο “118 δυχ πὶ ἔδγαιη." Αρδ]ηϑῦ δι 0} 
βογί οὗ ογςβαι (ἡ ]σἢ ἤθη ἀρρ 64 ἴο Οἰαδοϊοαί 
ΔΌΙΠΟΥβ 18 αἶννανβ ἐαοίοίοϑδ, Ἀπ 1Ἰῃ γοϑροοΐ ἴἰο {6 
ϑΑοΓΘάῖ ΓΙ ΘΓΒ ἢοΐ πη Γοα ΘΉΕΥ ἱργευογθηξ) ᾿ὶ σαηηοΐ 
6 ἱΠΊΡΓΟΡΘΓ, ΠΟΓ Ρ6ΙΠΔΡ8 υΠ80 Δ ΒΟ ΉΔ 016, ἴοι πα ἴο 
σδιιοη βἰυαἀθηίβ. 

85. τοῦτον τὸν Μωὺσῆν ὃν ἠρνήσαντο --- τοῦτον ὁ Θεὸς 
ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν. Λυτρωτὴν, ἃ 76- 
ΘΘη167', ἐϊδογαΐον", ΔΏΒΜΟΙΒ ἴο τ1ῃ6 ΗφΌτ. ὈΜῚΔ, π΄ Ρ9. 

19,156. [10 Ργορθγὶν ἀθηοΐθβ οὔθ ψῆο γϑάθθπϑ 8 Ὺ 
ΟΠ6 ἴγοιῃ σλρινν ὈΥ ῬΆΣΙΡΕ [Π6 λύτρον, ΟΓ ΡῬΓΙ(6 
οἵ 15 ἔγββάοιῃ. ἤει Ἰϑοδάγι σα οὔβογνοβ, [ἢδι ἃ8 
{Π6 16 Γπ8 οὗ ἢ! ρσἢ γοβρθοῖ ἴῃ ψ Ὦϊοἢ δίορῃρῃ, ἰπιοιρἢ 
{πὸ ψ ἢ016 οἵ ἢ!5 ἀϊβοουγβθ, βϑρθὰκβ οὗ Μοβοβ, ἰοηάοά 
ἴο ΒῆοΨ ΒΟΝ ΠΏΡΓΟΌΔΌΪ6 Ὁ νν85 πΠδΐ ἢ6 ϑῃουϊά ἤᾶνα 
βροΐκζοῃ σοῃίθι ]ν οὗ ΠΙπη, 48 1ῃ6 ψ] Π68868 ΡΓΟ- 
ἰοπάἀ οι ; 80 {18 οἰγουμηϑίδηοα οὗὨ (ἢ6 8.8 6}1168 ἢαν- 
ηρ' το]θοΐοα ἢϊπι ψ ἤοπι ΟΟοα ἰναιὶ ἀρροϊηϊοα. ἰο Ὀὲ ἃ 
ΚΟ ΙΝ. [Ἢ ετιν 
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ΤΌΪΟΣ δηὰ τεάθοπυ, ᾿ηἰπηδιο ἃ ἢονν ροβϑιθῖα 1 κ͵)89 
ταὶ 96808, ΨΨ Ποῖη (ΠΘΥ Πα ]Ἰα.ογ το]οεϊθά, τσὶ 
Ὠανογίῃ 6 1658 Ὀ6 σοηδίυοα ἃ δανίουγ Ὀγ (Π6 Ὠινιη6 
ἀοίογπηδίίοη. 

86. οὗτος, ἐἰΐ6, υἱἷν ἐ{|6 πιαρπιια. ᾿Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, 
1. 6. ([ῃ6. οὐ ὅδ, οὔ γδίπον Εγυίγθδη 868, οσ ἀγα- 
δίδη αυϊρῃ. δὸ {πΠ6 Ηφρτγ. ἢ Ὁ". [15 Ὁ. ϑ8οῖῃηβ 
τιΒουρῶϊς ἴο ᾶνα ἀογίνθα 115 ἤδη ἔγοπι {Π6 νγεθαϑ 
ὙὨςἢ δροιπὰ ἴῃ 1ἴ, 8πα {ρα ἴΠ6 ψαΐεσ. ΟἸἾΠΟΓΒ 
ΠΟΥΘΝΟΙ ἄδην {[18.( δὲ 1ἢῆ6 ψγεγβ οἡ δου ρέυγθ 
ΕἸΕΟΘΊ ΡΟΣ; (ἰπιθί, δηὰ οἴμοι, ἱποϊμάϊηρ Με. 
Ἡοτγηθ᾽Β ἰπιτοάποίίοη. 

88. γενέσθαι μετὰ τινὸς ἀΘΠοί6 8 ““ νΟΓΒΆΓΙ ΟΠ 8]14110, 
ἴο μοΙΪα σοηγνεῖβα ΟΥ σομηπληϊσδίίοη ἢ. Βιι {Π6 
Ργϑβθηῖΐ γενέσθαι μετὰ τοῦ ἀγγέλου καὶ (μετὰ) τών πατέ- 
ρων, βρηϊῇῆθ5 ἴο Ὀ6 8η ἑἐπέογημηίζμδ, οὐ τηϑα!δίηρ 1η- 
[ογργοῖον Ὀείψθοη Οαοά δηὰ {δ ρμεορΐθ, μεσίτης. 
(οπηραγο Οἱ. 8,19.) Βγυ ἡ ἐκκλησία τὴν (Οη]- 
τηοηίδίοιβ, 88 Οτοί!ιι9 δηά ἐπεϊπϑίωρ, πηπΠδογβίδηἀ {δ 
ψ ἤοΪ6 [6γ86}}{18}} Α956 1} 0} ΚΥ. Βιιΐ (45 Κγϑυβθ οὔβογνθβ) 
{Π6 ἀγίϊοϊ τῇ βῆονβ τδί 1 ἀδηοίθβ8 β80ῖὴ6 ςογέαϊκ 
ΔΒΒΘΙΒΪΥ ; δηὰ ἴτοπῃ (ῃ6 ψῇο]6 οὗ (ἢ6 σοηίοχί [ἰ 
ΟἸΘΑΣΙΎ ΔρΡρΘ6818 (Πδΐ αὶ ἃγθ (0 υηάἀογβίδηά {[Π|6 4556Π|- 
ὈΪΥ οοηριορσαίοα δἱ Μουπί δηαϊι, οὐ τ86 ρῥγοιηυ ρᾶ- 
τἰοη οὗ {πθ [δΨν. Ο μετὰ τοῦ ἀγγέλου 866 (ῃΠ6 ποίς 
οἡ νοῦ. ὅ38. (Κυϊη.) 

ὅ8, ὃς ἐδέξατο λόγια ϑώντα, δοῦναι ἡμῖν. Α5 (6 
8Βι10]6 οἴ 18 ΡΙΔΙΏΪΥ [86 Ργοιῃυ]ρδίίοη οὗ (ἢ6 1ἂν,, ὈῪ 
λόγια τοῦ Θεοῦ (ἀηατογιηρ ἰο {π6 Ηοῦτγ, ἢ ΓΥΩΝ 
δ ἴῃ ΡΒ. 180, 88 ὃς ὅ8. ἀηὰ Νμιῦ. Φ4,, 4.) ἃτ6 τωϑδηὶ 
ΔΩΥ αἰυΐϊπε ογαοίᾳξ. 8688 ἴΠ6 ΘΧΔΠΊρ]08 ἴῃ Βάρβοὶ, 
ΟΡ5. ΡοΪνυ. Νον 8, ἰῃ ταβραςί οὗ 1ῃ6 οοῃίοσί, 
5 ἰὰ θ6 υπάοτγϑίοοά οὗ ριοτΐ868 ἃπα Ὠνίῃ6 ργθοθρίϑβ. 
ΤΏΘΥ δγο πηούρονοῦ βαἰὰ ἴο Ὀ6 ϑώντα, ψηοἢ Βιβοβῖοτγ, 
ΑἸΒογεῖ, αηὰ Ἡδυϊδπη, οχρίαίη ἀεἰϊυοεγοά υἱυά. νοοσδ. 
Βυΐ {818 διρη!ῆοδίίοη 18 ἀηδυςῃογΖοα. ΟἸογβ, 88 
Ἡεἰητῖο 8, Ἔχρίαϊη ϑώντα, υαἰϊά, βιτοης, οΠΠοαροίοιιϑ, 
υοἰίηρ Ηφοῦσ. 4, 2. ψίνογα [Π6 Αροβίὶβ βρθᾶῖκβ οἵ ἰἢς 

Ῥινίης {πγϑδιθηϊηρθ, ΠΟ ἢ Ψ1}1] ΔΒΡΌ ΓΘ αΪγ ἤᾶνα {π6}Ὁ 
ενοηΐ, δηή δορῇ. (4. Ἴ γε. 481. νἤθγα. Ὁ. παντεῖᾳ 
ϑώντα 4τ6 πιοδηΐ ογαοίες οὶ οογίαὶπ {ιιἰίπιοηέ. Νον 



ΑΟΤΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙΕ5, ΟΗΑΡ. ΥἹ1. 948 

δῆν 15, Ποῖ τη ΓΑΙ ΘΏΕΪΥ, υβ6α τηοἰαρἢοΥ Δ} ΠΥ οὗ ψηδὶ 
Ποινίὶνἠλθδ, Ἔχογῖβ 118 ἔογοθ, ὅζο. δηά Μόγιι8 ψοι]Ἱὰ 
δχρίαϊη ϑώντα “" εῇὲοαοϊυια ἴον Ῥτοσιιγίηρ το νναγά8 δηὰ 
δ]εββιηρβ." Βυΐ {ΠπἸπ|ΓῈ 18 ἢ0 παρά ἴο γϑβοιξ ἴο ΔηΥ͂ 
Βυοἢ απιδασεδ. Ζῆν 8 οἴζοῃ, ἴῃ [886 δερί. δὰ ΝΕ 
᾿εϑίδιηθηΐ, δαᾳαϊναϊοηί ἴο ϑωοποιεῖν ; 85 ἴῃ 6,51. ΨΠΘΓΘ 
866 {π6 ποίρ, ἀπά Ηρῦτγ. [0, 20. ψίθγα ὁδὸς ϑώσα 18 
δχρίδίηθεὶ Ὁγ ΤΠΘορἢγ]αςΐ ϑωόποιοῦσα, εἰς ϑωὴν ἄγουσα. 
Απάᾶ ἴῃ Ὥρυϊ. 82, 47. (6 1,νν 158 8814 ἰο 6 ϑωὴ, 5ηἐ-. 
υαέϊοη. ΤὨροΙοίογο λόγια ϑῶντα τα ργωοορέα 5αἴω- 
δογγίηια. (Κυΐϊη.) [Ιη {158 ἰα8ὲ τποάβ οἵ ἱπιογργοία- 
τοη 1 πιυϑὲ δοααΐοβοα. [ἃ Βαά Ὀδοη Ἰοηρ ἀροὸ Ὀγουρῃΐ 
ἰογψαγὰ ῬγῪ Ὀγυβίυ9, ΒεΖα, Ν᾽ ιδο] ύβ, δῃά τοί 5, 
δ ρέχνος, Ὁγ (Π6 Ψαυϊραία, υἱυϊυϊσα) ; ἃ5 «830 ὉΥῪ 
θϑγοθ, ψδιοϊζηδογ, δηΐ οι ]θυβηθσ. Νοῦν λόγιον 

ἀφηοίεβ8 δῇ ΟγΆΟΌΪαΓ γοβροηβα ἀα]νεγεά ἴῃ }7Ὸ086, 
χρησμὸς οη6 ἱπ νεῖβθ. δὸ Τβιιογά. 2, 8. πολλὰ μὲν 
λόγια ἐλέγετο, πολλὰ δὲ χρησμολόγοι ἦδον. ἼΤΠδ Ὠδπια 
λόχια Ο8116 δἰ ἰεηρίῃ ἰσ ἀδηοίθ ἐπθ ϑογιρίαγοθ 80 
Ῥγοόοορ. 158, 17. Ψῆο τηϑηϊοη8 τὰ Χριστιανῶν λόγια. 

89. ὃ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι, ““ ἴἰοὸ Ψ;ΏΟΠΙ, 
ΠΘν ΘΓ 6688, οὐγ Τογοίδίμογβ ψουἹὰ ποῖ γιά οδα- 
ἀϊθῆςε." Τηΐβ 18 οὔβογνοά ΒγῪ δίαεριθη οὔσθ δπὰ 
δϑαΐη ; δηά ἢ 1η81818 προη ἰϊ ἰαγροῖγ, {πΠδ0 {Π6Ὺ πρῃΐ 
866 1 Ψὰβ8 Π0Ὸ ΠΕ [Ὠ]ηρ᾽ [ὉΓ Ἔν δὴ ἴο τεῦϑὶ δρδιηβί 
Οοά, Ὁγ τεὐδοιϊίηρ; ἀ6] νθγαγβ βθηΐ ἔγοηι μίπι. (Πα 4 τ.) 
Οπ τΠ6 Ἵσργαββίοῃ ἐστράφησαν ταῖς καρδίαις (ῃ6 (οῃ- 
τηρηἰδίοῦβ ἅγΘ μὐΐ αυϊΐα στοά. ὙΠ Ψυϊὶρ., ΒαΖα, 
Ρίβο., ναίΐαῦ., Ηδιηιηοηά, Μόογυϑ, Βοοβαπι 6 σ, δηὰ 
οἰΐηεγβ, 1 ογργοί, “ΠΟΥ Ψψογα ἱπέθηῦ οὐ γεϊυγηϊηρ 
Ἰηίο Εφσγρί, {παῖς πὲπα ἄτνο]ε οἡ γριαγπίηρ ἐμ {Πργ.᾽ 
566 Εχοά. 16, 8.ὄ 17, 86 Οἰῇοῖβ, 88 ατοῖ., 6 Πιδα, 
Ῥρδῖοθ, Ησοίηγι 8, ἀπά Κιϊποοὶ, [23Κ6 {[Π6 ψογήβ ἴῃ 
ἃ ἥσυτγαίξίνθ βθη86 (0 ἀδηοΐεα ““ἴἢφδν πιοα! διε 4 γοΐασῃ. 
ἴο {16 Ἰἀοἰαίτ68 δῃηᾷ 56 η81:18] σγδβοδιίοηβ οὗ Εργρι,; 
“ς« Αηά {[8 (ορϑεσνθβ Κυίη.), βίπσβ πηβῃείοῃ 15 πητη6- 
ἀϊδίοῖν τηδᾶάς οἵ ἰάοἱ ψόγβ!!ρ." “Νον (ςοπίϊημαοι 
Κυΐη.) 4αὐ (Π6 πι6 θη (ἢς [5γδϑ]τας βουρῃξ οὗ 
Αδγζοῃ (δι Βα ψου ἃ πλδίκα (Π6πὶ ἃ σοϊάδθη ἐδ], {ΠῈ Ὺ 
414 ποί μῃεάιζαίθ ἃ γϑίπγη ἴἰο ὑρυρῖ, θα πηθαδΐ ἴο. 

ΝΕ κ᾿ " 
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βο οἡ {πεῖν Ἰοῦγηθυ. ΝΟΥ δὴ ἰξ γϑαβοηδθὶν θ6 οΡ- 
Ἰ6οἰοά ἴο {818 ἱπίεγργείδίοῃ {μαΐ γα ἀο ποὶ γϑδά ἴῃ 
1ῃ6 Βοοΐκ8 οὗ Μοβϑβ ἰπαΐ [ἢ6 ἰβγδϑὶ 68 ψογβῃρροά 
ἰάοἷβ ἰῃ Εργρίί Εογ Μοβββ [δβ8 ποῖ γοϊαϊϑα αὐῤ ἐμαί 
παρρϑηρὰ ἰο πηι ἰπογα οὐ ἴῃ {ῃ6 ἀδβογί, οἵμοσ οἷτγ- 
οιπιδίδηςο5 δοίηρ τϑοογάρδα 1 οὐἢ ον Βοοῖκβ οὗ {Π6 
ΟΙά Ταεβίδιηθηί. Βυΐ (πὶ 1Π6 18γϑ6} 165 ῃδὰ ννοῦ- 
Βηϊρροά 1ἀο]8 ἴῃ Ἐργρί, 18 οἶθαγ ἤοπὶ ἔζοκ. ὧ0, 7. 
8, 24. νης ἢ ράβ8αρα ΘΧΟΘ ΘΟ ΠΡΙΥ σΟΠΗ͂ΓΠΙ8 {Π6 ῥτα- 
βθηΐ [ηΓογργαίδιοη. - 

40. ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἱ προπορεύσονται ἡμῶν. ΒΥ 
θεοὶ ἃΤ6 τηϑϑδηΐ ἐπιασ 68 οἵ (Οοάβ, Δηα ατοίϊιι5 ΟΌ86γνοϑ 
(παῖ {πΠ6 Ἐργυριίδη8 (48 ψ͵ὸ ἰθασγῃ ἴγοιῃ «Ζ9841}0]. δηά 
οἴδοσ νψυγιίθγθ) ποῖά (ἢ ορὶηϊοη (δαὶ {ΠῸγα ψ γα 
νϑῦίουϑ ἄσρτοοβ οὗ ροάβ, δηὰ (δ΄ Ὀγ {Π6 ἱπίοσγιογ ὄβνθη 
{Π6 βυρογῖον αἐέταἠὴ ἱπ οἰπιμίαοῖτα [Υ ΝὨϊςἢ, 1 8ὺρ- 
ΡΟβ6, Ὧθᾳ Π168η8 10676 ἄγαιυη ἰο τρογϑἠΐρ ἐΐοπι. ἘΠ.] : 
Δηα {Πογοίογθ, 6 8408, (ἢ6 ρέμγαΐ ῖ5 ρα Ποῦ δηά ἴῃ 
ἙἘχοάυβ8. Βιυΐ ἴ «8ϑθρηΐ ίο Κυϊηοοῖ, {πὶ 45 ψὸ ἢηά 
Αδγοὴ τηϑάβς διιϊΐ οὔθ ϑιςἢ ᾿ἰτηδρθ, 86 88 ἰῃ ἰῃ6. Ηε- 
γα 6 πᾶνε ἘΘΎΥΤΟΝ, ἃ νογά οὗ ρίυγα! ἔογη,, Ὀυΐ 
ΒΙΠΡΌΪΔΓ 5Ε6Π86, 890 Ὦθγα Ψ)Ὑ 8ἃΓ6 ἴο ιηἀογβίδηα ΟΗΪΥ 
οπε αοά, πη ἱϊπᾶρα οἵ ἃ (οά, ! 

40. Οἱ προπορεύσονται ἡμών. [1 β6ρίη8 ἰο ἢανα Ὀ66ηῃ 
1Π6 ςυδβίοτη διηοηρ (Π6 Οτθηΐ4] πϑίϊοηβ οὗ δητ] υ ν, 
ἴον {Π6 ἱπηδρο8 οἵ (ῃὴ6 (ὐοα5 ίο Ὀ6 Ὀογῃα δὈοίογο (δα 
ῥβορὶ]θ ἢ ἸΟΌΓΠΘΥΒ ΟΥ ΠΊΝΠΠΑΓΥ ΘΧΡΘα ΟΠ 5, οὐ ἴῃ 
βοῖπξ ουζΊ ἴο Ὀδι}6 ; 5ϊης6 1Π6Υ ἱπηαρίηρα (ἢδί ὈΥ 30 
οἷησ {ΠΥ 5ῃουϊά {6 τηονο ἴδοι δι! ν ΘΠ]ΟΥ͂ ΤΠ οὶγ 

συϊάδηςο, ῥτοϊθοίίοη, δηα βιρροτί. δ6ὲ ΝΡ. 10, 
88. σοιηραΓοά νιτἢ δα. 81, 8. 1 δδῃ). 4, 8. Φ ὅδ). 
8,21. δῃηα ΥΥ 6ββοίϊηρ' οὴ Ὠ]οάον. δὲς. 90, 65. (Ηεἰη- 
τι οἶς, Κτδυδβο, ἃς Καϊη.) 1 Κπονν οί ψῆδὲ Μαρκίϑδηδ 
ἸΏΘΔΠ58 ὈΥ βαυϊηρ, ““ΤἬΉΘΓΕΟ 18 ΒΘ ηρ; ἔοο 8}} δπὰ 
Δοϑυγὰ 1η [Π6 ΥΘΡΥ ΘΧΡΙ ϑϑίοη, πιαΐο μ8 Οοάς τολο ᾿ 
δλαίί σο δοίογε μ8δΊ΄ δῖθρῆβη ὉΠ4οι Ὀ ΘΑΪΥ ἰητοηάοά 
1 α8 α 5η667 ""---Ἰλανβ 88ιπ|, θη ΟΠ ἀρι8. 

40. ὁ γάρ Μωὺῦσῆς οὗτος ---- τί γέγονεν αὐτῷς Ἡδετο 
6 ᾶνα δὴ ἰάϊοπὶ σοιῃοῃ Ὀοίῃ το {ἢ6 Ἤτον, 
Οτοοῖ, δηὰ [δι], ἢδΥ, Ἔνθ {π6 τηοΐίζογη ἰδησυαρεπ, 
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ὩΔΠΊΘΪΥ, δὴ ““παοοἰμέϊοηπ (48 Ξὰγ8 Β6Ζ8) ΟΓ (48 Ρὶ8- 
ςαἴογ, Οτοί., Υ οἾ Γ, δηα Καυΐποοὶ σοπίθηα) δὴ σηέΐρ- 
ἐο5}5 ΟΥ Θπαίίαρε οἵ ςαβε, ὈῚ ψ οἷ {Π|6 Ποιη!ηδίῖνα 
ΔΌβοϊ ἴα 15 ραΐ ΤῸγ (π6 ἀαϊίνε (τῷ Μωῦύσεϊ τούτῳ οὐκ 
οἴδαμεν τι γέγονεν Ἐ). [1 18, ἴῃ {Γδηβἰδιηρ, Η]]6α ρ 
Ὀγ ἃ φιοά αἰὲποὲ αὐ ““ ἃ5 ἴον," ὅς. ΤὍΤῇθ Ἰαΐοτη 568 
ἴο Ρα οὗὁἩ Οτγδπίαὶ ογρίη. ΕῸΓ, 85. Ψδίοκηδοσ οὔ- 
Β6ῦνϑβ, [6 Εδβίθγη ψγιίουα ΓΘ δοσυδβίοπγ)οά ἰο ρ͵δ66 
Ποπιϊηδίνοβ αυβοϊαΐα αἱ {ἢ6 Ὀερτηηίηρ, οὗ 86:6 ῃ 68. 
ΕῊῸΓ Θχδιρίοβ 866 (488 Ρ.]. Ὁ. 68., Βο5 ΕΠῚ:Ρ8.» 
νοιβίοίη, δη ἡ α] οἸκΏΔΟΓ, 

41. ἐμοσχοποίησαν. ΤῊ Ϊ5 Μψοτὰ 18, Ὀ. {πΠ6 δερέ., (ΠΚ6 
ΤΟΔΏΥ ΟΠ 6Γ8) 80 [Ὀγηθα 8ἃ5 ἴο δβαριθβ8 ὈΥ, Οἢ δ σοπ]- 
Ρουπὰ ψογὰ {νο β'τὴρ]6 Η6Ὁ. οπ68 (ΔΙΆ 6] Ὺ δὰν Ὁ»). 
ἽΠ6 ποὰῃβ ἊΨ (οἱέψ) δὰ Ὑ (ὀεζίος ) ἅτ υδοά 
Ρτοιηϊδουουβῖν. (Οτοῖ. ὃς Πογ]ηρ ΟὈ588. Ρ. 4, 426.) 
θη Μοβϑβ δὰ ἀεραγίθα, δηα ἴθ οἰοια ννὰ8. πὸ 
Ἰοηρσοῦ ἀἸβοονεγθά, ὑη 688, ρογἢαρ8, Οἡ 80ΠῚ6 ρϑδᾶκ οὗ 
Μουῃΐ δ΄ηαιϊ, ἐδ 5γδο 68 ἐποιρῇς {πΠ40 ΜοΒβοβ ψγὰ8 
ἀεδά, δηὰ ἐμαὶ (ὐοα ννὰ8 ἢο Ἰοῆροῦ ρ]οδβεὰ ἴῖο0 ρῖνθ 
1Π 6 πὶ ἰαν 5, δι οἷ το ΠΡΟΓΥ ἰο ἔογηι βοηθ [ὉῸΓ 
{Ποιηβεῖνεβ. (16 (Ἰοῦο οἡ Ἐχ. 88,1.) Νοῦν βίης 
ΠΟΥ Παᾶ βόθῃ {παῖ ἀν η1 168 ογα ὈῪ {πὸ ΕΥΡ ΓΙ Δῃ8 
ἸνοΓΒἢΙρροαὰ υπάον σογίδιη ῥογηιδ ἀηά ἑπιαρθ5, ἰὮΘΥ 
ἵγ Γ ἰησιισοα ἰο υ86 ἃ ροϊάδη, ΟΥ ρ1}{, οΔ]Π , ΟΥ ΟΧ, ἴοῦ 
ἃ ϑγιίηδοὶ οὗὁὨ τ6 ἔτι Οαοἀ (οορατο ἔχ. 838, δ.) 9 
ΨΠΟΓοΙη ΠαῪ ἰγδηθργθβθθ [Π6 ΟΧργοβ8 σοιῃμηδηά- 
τηϑηΐ οὗ αοά, ποΐ ἐο τυογδηἑρ Ἠΐπι ἀπαεν ἀν ἵπιαρε. 
(866 Ἐχοά. 20, 4.) ὕὕπάογ {Π6 ἥρσυγο οὗ “ὲ5 (νῆο 
τν88 ἃ Ὀ0Π}ΟΟ].), 6 ΤΏΔΥ οὔβοτνο, ἰΠ6 Εργρίδη8 νοῦ" 
ϑῃιρρεά Οεἰνὶβ,  ἮῸ ΓΟγΠΊΟΥΪν ννὰ8 δὴ Εργρίϊδη Κίηρ, 
δηὰ νγὰβ βιιρροδοά ἰο ἤἢᾶνθα ᾿Ἰηνθηΐθά ογ ᾿πίγτοἀπςρα 
αἀρτοαϊίανο, Πογςσαϊ το, ὅς. θαῖ τῃ6 οἱ, νῇῃϊοἢ, 
δηηοηρ (6 Δησίθηΐδβ, ννγἃ8 8 ΒΥΠ)00] οἵ ἀρτίου [ΓΑ] [8- 
Ῥουγ, νν88, ἴο ἴ[ῃ6 Εργρίίδηβ, ἃ Βγιῃθοὶ οὗ Οεὶγῖϑ, να 
Ἰθασῃ το) Ρ] αἴ. ἐδ 18. ἃ. Οβίη, ρ. 866. ὧδ [Π6 Ψογ- 
5Π᾽|}} οὗ Οϑιγ8 ὃγ 1Π6 Εργρίδηβ8᾽ ΓΙΡ0}}.1, 7, 937. 8 γ5: 

Ὁ ὝΤΗΐ ἰ5 δο(ίεγ τΠ8ῃ τρδκίπο ᾿ξ, ν ἢ ΜαγκΙδηά, 4 πποτὸ Ἔρος 
ταὶ βεπίςηςε, ἴο ὃ6 Β᾽]εὐ ἂρ ἴῃ : οὐκ οἴδαμεν τι γέγονεν αὐτῷ (δε 
ἐστιν) ὁ. ΜΙ υὐσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν, δις. ἐν  ς: ἢ 
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Ῥνϊπηυ8 ΔΓδίγα τηδηι1} 50] [6γι1 ἔοι! Ο51γ15, ἘΠῚ (6 ΠΘΓΔΠῚ 
ἔογτο 580]]Ἰοἰΐανις Ὠυπιιη, ὅθ. 866 «ἷ53ο Ἡδγοὐοί. 8, 
27. β8.0]Πᾳ. ΡΙΙη. Η. Ν. 8, 46. δεϊάρηῃ ἀα Ὁ. ϑὅ'γγ. 
Ἵ, 4. Βοοβαειί Ηἰΐεγορ. Ρ. 1. 1.. 4. (. 84. 240] ομβκὶ 
Ῥαπί. Ἐξ σγι. (. 1. Ρ. 124 ὃς 258. 8.4. Βγαυη δείεςί, 
ὅϑδοσ. 888.. Του. υὖ] βδιιργα, δπά Μυπειιε 1η ἴος. 
(Κυϊη.) Βρ. βαγεβ, Ββονδνεσ, πηδὶηϊαῖ 8 {πὶ (ἢ]9 
νγ)88 Ὡοΐ 1η πη] διοη οὗ Αρί8, νῆομῃ {ἢν ἢ8Δ4 Ψοτ- 
Βῃ!ρραὰ ἴη Εργρί. “" Πὶ πηᾶγ (σοῃίϊηιιθβ ἢ6) Ὀ6 πιδάβ 
ἴο ΔρΡϑᾶγ ἢ ὮΪ ργοθδῦϊα, (ἢδὲ ΑΡ18 ννὰ8 ποῖ Κπονῇ 
ἴη Εργρί 80 ΘΑ ΓΪΥ 88 ἤθη {Π6 ΙΒγδο 68 στ γα ἴΠ6Γα. 
566 δὶῇ᾽ [5245 Νεντοη᾿β (γοη. (. 4. οη ἐλθ Ἐτιρῖγο 
90, Εευρί. Βαϊ ἤονόνογ (πδί νν88, 6 γοδα ἰη Εχοά. 
12. 12. ὃς 18, 10, 11. δά Νιυηι. 88, 4. (δῖ τῃ6 
75γϑϑὶ 68 ογα Ὀγουρῇξ ἀρ ουἱ οὗ Εργρῖ ἴῃ ορροϑβὶ- 
ἄοη ἴο ἴῃ6 Ἐργρίδη ρος, δηὰ ψἱτἢ {Ποῖ ἀρβίγαο- 
το : 8)η4 {πογεοίογα 10 866 Π8 ΝΕΙῪ ρ͵δίη ἰπαὶ {Π6 
15γϑο 68 ἀἸἃ ἢοΐ πηᾶκ {ἢ18 σα] ἢ,  Π ἢ {ΠΟῪ βαὶὰ 
(Εχοά. 88, 4.), τας ἐδ Οοὐ τυλϊοῖ ὄνοις ἐξ ἑλοπι ερ 
ομέ Γ᾽ ἐλο ἰαπᾶὰ 9, Ἐδυρί, ἴῃ ᾿νηϊϊδίϊοη οὐ δὴν οὔιμ6 
Ἐρσγρίίδη ροάβ, ψῇ!ςοῆ, 88 (ἢθγ Κηον, (δεῖς αοάἀ δὰ 
δἱ (Πδξ {1π|6 ἀδϑιίγογρα. , 

41. καὶ ἀνήγαγον θύσιαν τῷ εἰδώλῳ. ᾿Ανάγειν 5ὶρ- 
ὯΪΠ65 ΡΓΟΡΕΟΙ͂Υ ἰο ὀγήησ τῷ, ἰαν προ, δὰ 8, ἴῃ 16 
Ἡε]Ἰοπιβιῖς ψγετβ, αδοα ἴο ἀδηοίθ ἐαψέηρ ἐΐθ υἱοἔηι 
ΟἹ ἔΐι6 αἰέαν, ννὨἸ]ο ἢ ννἃ8 δ] ννᾶγ8 πα πειδ: (Βδηςθ βωμὸς 
Δ}4 αἰέαγα, ΜὨϊοἢ ἀδηοῖα 1Π18)ὲ. ΤῊ 8 ἔογπι οὔ βρθεςῖ 
βΒ66 8 ἀογινοα ἔγσοιη {6 Ηροῦτον ; ποθ νὰ ἢπά 
ΤΟΣΠ ἐο ναΐδο []ονεὰ ὃ ΠῚ οὔενγίης ἴῃ Τυάρ. 
6,26, 9 Ῥαγαὶ. 80,31. Ηρηςε [ἴἴ 18 ἐουηά ἴῃ Ρμῆο 
'Δηα (88 ΔΓ6 ΤΊΔΠΥ Οἴπεν ψογάβ δηα ρῇγδβθβ οὐ Οτθη- 
[4] οτἱρίη) ἴη Ἡδγοαοί. 2, 60.; ἃ8 530 ἴῃ Ηρ] οάον. 
(10, Ρ. 457.), ΠΙπ]861 δὴ ΑἸδχαηγίδη σγῖογσ. Βυΐ 
{118 Ψ1] ἠοῖ ῥγονθ 'ἴ ἴο Ὀ6, ργορθγὶυ βϑρθακίῃηρ, 8 
(ἸΙΔβϑι δὶ βρῇ γββε. 

41. καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, 
1. 6. ““ 1Π6Υ ςεαἸοδταίθα βδογποῖαὶ [ραϑὶϑ ἰο τῆ 14οἱ, 
Ἀπὰ τοπάριθα ἴο 1 ἴΠ6 ποιιᾶσα ἀπ ἴο Οοά οηΪ]γ. 
Ἐὸγ εὐφραίνεσθαι, ψν Ἀἰσἢ ργορεεΐν ἀθποίθβ ἰο ἱπάΐἷσο 
οΠμδβοὶ ἢ ἴῃ ὨΠΑΓΙΥ, 15. ἀρρ]ΙΘα 9ρορίαἐψ ἴο ΓΕΠ ρσίοι5 
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 εδλϑεηρ, ἀπά γε]οϊοίησ. ὅθ ἴῃ ποία οἡ [μ|κα 16. 
94. δηὰ σοηιραγα Εἰχοά. 82, 6. ψψῇογα [Π6 ψογὰβ 86 
ἀαϑβογίρίϊνα οἵδ ἔδαϑι ἀν. 

42. ἔστρεψε δὲ ὁ Θεὸς, καὶ παρέδωκεν, ἄς. (οηϊ- 
Ἰηθηϊδίοῦϑ. Ἀγ ποΐ αἰ ἀρτοοὰ οἡ ἰ(ῆς β86ηβα οὗ 
ἔστρεψε, νοῦ 6 θὰ, Ο1]4858, Μοῖιιβ, ιπάογξ, 
Ῥβαγοβ, Εοϑθημη] θοῦ, δηα οἰἤογβ, οἰοβοὶυ σοππδοί 
ΜΠ παρέδωκεν, Δηἃ δ88ρῺ ἰο ἰἃ (ὈΥ ἃ βοτί οὗ Ηθ- 
Ὀγαϊβι) (Π6 ἔογοθ οὗ δὴ δάνογ, 85 γεγδσβ. Βιυΐ (ο 
118 10 15. ἡ 50} οὈδ]εοϊοα {πᾶὶ να ἀο ποΐὶ τεϑὰ οὗ ἐπ6 
Ιϑγδο! 68 ἢανὶηρ δ 76 Ὁ ΟΥΘΠΡΡΟα {Π6 βίαγβ. ΤΠΘΓΟ 
566Π)8 [ΠΟΓ6 ΓΟᾶβοη (Μιἢ οἵ γ8) ἴο τεραγά [ἢ6 6χ- 
ῬΓΘββίοη ἃ58 οἰξρίϊοαί. τοῦβ8 ψουϊὰ βυρΡΥ γνώμην, 
8Π4 1, ΟΟβΠΕΓ τρόπους ; ᾿πουρσἢ ἢ6 {πηκ8 δι ἔστρεψε 
πιαν Ὀ6 Ραϊ ον ἐστράφη, βίησα νοΓὈ8 δοῦν ανο οἴθη 
ἃ Ῥᾶϑϑῖνα 86ηὴ886β.Ὀ ἢδ τηϊρῃϊ δανο δα ἀεα ἃ γ»ιϊάάίο οἵ 
ὙΠΕΡῚΝ Οοηδ; ἴῃ ΨΠηϊσοῆ οα86 {Π6Γ6 18 δῇ 6110 815 
οἵ ἑαυτὸν : δΔῃα, ᾿πἀερά, νογῦ8 8 χη! γί ηρ ἴο ἐμγη, ἃΓό, 
1η αἰαγοβί 41} ἰδησιαρθδ, 0564 ΘἰΓΠ6Γ ἢ 81} 80 ν6 ΟΥ 
ποιιίοῦ, ραβϑῖνθ οὐ γεῆβοζινα β6η86δ. ὅ0 (ἢδί ἔστρεψε 
ΤΏΔΥ ὃ6 τοηάογρ, “ ταγηρα Ὠἰπι86 1 ἢ" Βιΐ ἢ σοη- 
τοχί δηᾶ {6 εοἰγουπιηϑίδησεϑ οὐ ἴῃ6 σ8486 ΟὈΪ] ΡῈ 118 ἴὸ 
τη ἀογϑίδηα (18 οὐ (υὐτηϊηρ αἀεσαν, Δνοτβίοη, ὅτο. δηὰ 
{πεγοίογα ἴ δϑβθηΐ ἴἰο {Π8 1ηἰογργοίαϊίσῃ οὐ {Π6 ὅγγ., 
Ορβαυρ., Βοζα, Ριβο., Οασεοί., Ηδιηπηοηά, Ὠοάαι., 
γεῖ9., Κεδυβθ, δηὰ Κυμηοοῖ, αἀὐόγδ5 δοέ : τῆ 06- 
σοι! (58γ8 Β6ΖΑ) ἴγοπι ἃ Κιηα Εδίπογ, ἃ τσ θοῦ β 
Ἀ] Νον ἑαγηΐπρ ἐδο ἤασε ἔσπι ἰβ ἃ σοπητησῃ 
Ηδεδταῖβπιὶ ἀθηοίϊηρ αὐογδίοπ. ΤὨογοίονα {Π6 νογάβ 
ΤΏΔΥ Ὧδ {πι18 ρᾶΓΑρἢ ΓΑΒΘα: ““ (ρηθα ἢ! Πγ56} ἔτοτὴ 
(δ), ἀπ δυβδγεά {Π6π| ἴο Ὀ6 ροϊ υἱοἃ ψηἢ ΙΔοἸΔΊΓΥ 
δΔηΔ νιςο." 

42, Παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τ. σ. τι 6. ΑΒ 
ἃ Ῥυῃιβηπιοηΐ,. δη ἴῃ οΥάδγ (48 Ὠοαάτιάσα οὔ- 
ΒΕΓν68) ἰο νἱϑὶ[ ΟἿΒ 5851ὴ ὉὈΥ ἰοϊτης [ποθ] [Α}} ἰηἴο 
Δποίῃθγ, {π6΄ ΑἸ Υ ρογι6α ἐἤδιη ἴο θ6 πιοῖδ 
84 τηῦτὰ δηβίανθαά ἴο βιιρεογβιοη δηά 1οἰδέγυ : [η- 
βοῦς {πὲ [ΠΥ ΜΟΙ ρρεὰ τΠς βῖίδσθβ. Παρέδωκεν 
18. ψ͵16}} γοηάογθα ἢ οἷιἵγ Εηρ ΠΙ5ἢ Ν᾽ γβίοη ζαυθ ἐλθὴι 
“».. Ηετε Καυίη. οὔβεῖνοβ (το 6455 Ρἢ1]. δ. 484.) 
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(παι (ἢ Ηροῦγονβ δηά 4}] (6 Εδβίθγῃ πδίϊοῃβ οἴϊθῃ 
864 δοίῖνα νϑγὺ8 1Π γεϑροςί οὗ ἴῇοβ Ψῆο γα ποῖ 
αμέδογπε οἵ ΔῺΥ δοϊίοη, δὰ ΟΗΪΥ ασο οσσαδίοη ἴον ἴῃ 6 
σοπηηϊβϑϑίοη οὗ [ἴ, δἱ ᾿οαδί ἄο ποί πιπάογ 1. “" Βο- 
514658 (σοηζίηι65 Κυΐηοο!) [ηΠ6 Ηφῦγον8 αἰίγιθυΐα 
ψδίονο ὨΡΡΘΠΒ 1 {πΠ 6 ψοῦ]ά, ανθη τπουρῇ ἰὉ ὃ6 
οηἷν Ὁγ 1Π6 ρμονηιϊδϑίοη οἵ αοά, ἰο Ηἰ5β ορογαίίοη δηά 
ἈΘΠΟΥ. ὅδθθ ἔΖ. 20, 25. οπι. 1, 44. ψἤθγα 866 
Κορρ. «Παρέδωκεν [)85 πΠογεοίογ Ὀθθη ν}6}} Ἔχρ]δίπρὰ 
Ὀγ ΟΠ γυβοβίοπι δηὰ ΤΙ θορηγ ας εἴασε, δι Υοή, Ρεγ- 
τέο, Οὐτοίϊυ5 οὔϑογνοβ {πὶ (ἢ15 18 ἢυΐ ἰο ὃ6 Γ6- 
[δεγβά ἴο {π6 {Ππ|6 ἴῃ Ψ ῃ]οἢ (ΠΟΥ ψγογα ἰη (Π6 ἀσδβεσῖ, 
Ὀὰϊ αἴἴογ {Πδὲ ρογιοά. , 

442, Στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, ἴῃ ἰἢ6 δαρῖ. ΔΏΒΟΓΒ ἴο 
{Π6 Ηφῦ. ΘΙ ΩΣ ἴῃ 2 Ῥαγαὶ. 388, δ. 26γ. 19, 18. 
38, φΦ, τί θγο ἴἢ6 δέαγς ΟΠΪΥ ἃγὸ πιοδηΐ, δηὰ ἴῃ 1 
Κιηρβ 22, 10., ψἤοτο ἃ βἰρηῖῆοβ αησοίθ. [ΙὩἢ (86 ἴοτ- 
ΤΏΘΓ 5686 ἴ( 18 υϑεά ὈγΥ ΡἢΠο: 6χ. σι. 46 Ορ. Μ. 
Ρ. 27 ὃἂι 88. (εἰἰεἀ Ὀγ Υ᾽ εἰ8,) οἵ γε μὴν πλάνητες, ἡ Υ 
ἀντίῤῥοπος στρατιὰ τῆς τῶν ἀπλανών. ὃς 806 ᾿. (οἰϊεά 
ὈΥ [[,οο8η6Γ) ἀναβλέψασα εἰς αἰθέρα εἶδεν ἥλιον καὶ 
σελήνην καὶ πλανήτας καὶ ἀπλανεῖς ἀστέρας, τὴν ἱεροπρεσ- 
τὰτην οὐρανὸν στρατείαν. 11 18 4130 ζοιηα ἴῃ ΓΚ ὦ, 
.18, ψῇδΓα 866 ἴἢ6. ποίθ. 1 δήά Ατσγίδῃ ἔχρ. ΑἸθχ. 
7, 20,1 ὅς 2. λόγος δὲ κατέχει, ὅτι ἤκουεν ᾿Αράβας δύο 
μόνον τιμᾷν θεοὺς, τὸν Οὐρανόν τε καὶ τὸν Διόνυσον" τὸν 
μὲν Οὐρανόν τὲ αὐτὸν ὁρώμενον, καὶ τὰ ἄστρα ἐν οἱ ἔχοντα 
τὰ τε ἄλλα καὶ τὸν ἥλιον, ἀφ᾽ ὅτου μεγίστη καὶ. φανοτάτη 
ὀφέλεια ἐς πάντα ἥκει τὰ ἀνθρώπεια. Διόνυσον δὲ, κατὰ 
δόξαν τῆς ἐς Ἰνδοὺς στρατίας. 

42. καθώς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, ἱ. 6. (ἢ 
ἔννοῖνθ ηιΐθον Ῥγορἢδίβ, ψ ἢ] οἢ,, [Ὁ Βθθίηβ, 6 ΓΘ 8814} 
βοιυηά ἢ οη6 νοΐμπι6. (566 δ1.. 40, 10.) Απὰά γοῖ 
{Πα ᾿ξ ννᾶ8 δομεθέϊηιοα οἱ ἢ θυ 86. 16 ΤΏΔΥ ρϑίθογ ἔοι 
Ἴλικα 4, 17, (Ζίερονγ, Ρίβο., Ρβαγοθ, ὃς Κυΐη.) Τῆδ 
Ρδβϑδρὸ. 15 τομὴ Αἰηο5 ὅ, 95. Σὦ 

. 42, Μή σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ, ὧς. ΤῊΒΘ 
᾿ηϊογτορδίίοη μὴ (ΠΚα {Π6 ΗδΘΌὉ. Σ.) 18. 1561 ἴο Ὀ6 
ἽΔΚΘη ποραίίνοὶγ. ΕῸΣΓ (848 Βοββῃμη!]εῦ ἰγὰ]γ΄ οὔ- 
56Γν 88}, 1 [Π6 ρδββϑῆρα οΚ' Απηοβ, {Π6 ΠῚ ἰηϊογγοσαῖνο, 
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θη ριθῆχοα ἴο δὴ δῆϊχιηίινα βαηίθηςσα, ἢδ8᾽ 186 
ἴογςβ οἵ ἃ βίτοῃρ; ποραϊίοῃ. Βιιΐ ἔγοῃ) {ῃ6 Βοοῖϑβ οὗ 
Μοϑβεβ 10 ἄρρϑϑιβ8 ἰῃδί {Π|6 15γϑθὶ 165 1η {16 ἀθϑβογὶ αἱά 
οἴει βδογιῆςοβ: ἰο ἀοά. (ὅε6ε Ἐχοά. 44, 4. 5666. 
Ναπὶῦ. 7, 9.) Τὸ ταϑῆιονα [ἢ18 ἀΠΠ ου]γ, {16 Οοπι- 
ηθηΐδίογβ ἤᾶνα ἀδν θα νδγίοι!β πη0([68 ΟΥ̓ἁ ἱπίοΓρσγοία- 
(ἰοη (5866 Πεαίῃ δηὰ Βδιιθγ ἴῃ ἰος.), πιοϑὲ οὗ ἴθ ἔδτ- 
[οισῃοά, 45 ν6}} ἃ5 {πὶ οὗ [ρῃθοοί, δαποίί5, δηά 
Μιοί46}185, ψίο χρη πα νογβ οἵ 8δοσιἤσθβ νο- 
Ἰυἰάγην οβδθγθα ἅρΡ, οὐ ψηϊς ἢ ψνογα β6] ΟΠ] ΟΥΓ ΠΘΝΘΓ 
Ὀγουρῆὶ ἴο {π6 ἰαθογηδοΐα οὗ Φείοναῃ. Μοσγιβ, Βο- 
86 ΠΩ} Π16γ, δηὰ Ηριηγίοἢβ, ᾿ηἴογργοῖ ἰδ: “6 γᾶ 8 
γΟυ ΜΜΟΥΒἢΡ Ὀοδίον οὶ οἡ τὴ δὲ 4}} {ἰπ|68 ἥγοπι ἐἠθ 
ἀοαγέ ὃ Νὰγ (καὶ. 5866 (455 ΡΏ1]. 5. 604.) γα ἰυτηρά 
45146 ἰο {π6 ννουβῃϊρ οἵ {Π6 βἴδγβ 80." δὸ (ον. 9, 9. 
μὴ τῶν βοῶν (8ς!. μόνον) μέγει τῷ Θεῷ. Απά {Π18 
8605 ἴο πᾶνα ὑὕδ6θη ἴῃ6 πιοάδ δήορίοά Ὀγ ὟΝ εἰβίθι ηῈ 
Μ ΠΟ σοΟμρᾶγο8 ἤήεπαπαεν ἀρ. Αἴμπεη. 4. ρ. 146 Ε. 
ὡς θύουσι δὲ οἱ τοιχώρυχοι κοίτας φέροντες σταμνί", οὐχὶ 
τῶν θεών ἕνεκ᾽ ἀλλ᾽ ἑαυτών τὸ λιβανωτὸν εὐσεβὲς, καὶ τὸ 
πόπανον τοῦτ᾽ ἔλαβεν ὃ θεὸς, ἐπὶ τὸ πῦρ ἽΔπαν ἐπιτεθέν᾽ οἱ 
δὲ τὴν ὀσφῦν ἄκραν καὶ τὴν χολὴν ἔτ᾽ ἐς τὰ βρώματα τοῖς 
βεοῖς ἐπιθέντες αὐτοὶ τ᾿ ἄλλα καταπίνουσι. (Ἰζαΐη.) 

Ι αβϑοηΐ ἴο [6 ἰδραγηθά (οιπηγχοηίαίον {δὲ (15 ἰαβ8ὲ. 
ἀοίαιοὰ ἰητοτργοίδιιοη (]οἢ 8β6θη8 ὁ ἤᾶνα θθθη 
ἀον θὰ ἔγοια ΒΟΥ δηὰ οάατγιἀρθ) ἄδβογνοα (ἢς 

αἰ ΑηΠ αἶ3ο ὃγ Υ μΐυὕγ, το οὔδεττεβ {παΐ {Π6 αυεδίίοη δ ἃ δίγοηρ, 
ποραῖίνα, ἩΡΡΌΤ ΠΕ, παῖ τπῃουσῇ [ΠΟῪ τεα!ν οἷά ΟΒῈΓ 8δογὶ ἤθε 88 
Ης πιδὰ οοπιπηαηάοά, γεῖ ἀἰὰ Ηε ποί δοοερῖ, οὐ Ἰοοῖὶς τπτροη ἐπεπὶ 88 
οἴδετεὰ ἴο Ηΐπι ; δἰπιί αν ἴο νυ ἢ ἰ8 [ἢ 6΄ ἜΧργεβδίοη πη Ζδβοἢ. 7, δ. 
Απή τ} 18 ἰ8 ἤογ ἀδπί θα (οοηϊΐηυε8 ὙἶτΌγ), 151, Βοοαιιδα Οοά υἱ}] 
δοοερμῖ οὗ ἢ0 Ὑνουβῃϊ 88 ἀοπε τιηἴο ΐπι, νυ ἢ 8 ποῖ ἀοη6 τιηἴο ᾿ΐπὶ 
δἴοπα;; δῃὰ θῇ ΔΩΥ ΟΥ̓ ΠΟΥ 8 τνογϑρροὰ ἢ ἢϊπι, ᾿Ὲ Ἰοοκ8 ὕροη 
Ὠἰπη561 8 ποὶ τνογβῃίρροα δἵ 4}1. 80 4 Κίηρ 17, 38 ἃ 84. Φάϊγ, Βό- 
οαυβε αὐὰ νν}}} ποῖ οἵνῃ ΔΠΥ͂ ὑγογα ἷρ 88 ρει ογα)οὰ ἴο Πΐπι, νυν 5 
᾿τηδη σοηίΐησα ἰη ἐποῖν ἀϊθϑουοάΐεποα ἴο 5 ἰατνβ, ἀπά ἰῇ (ἢεῖτ ἤοαγίβ 
ἀερατγί ἔγοπι πίπχ, δηὰ ἸποἸ ἴα ἴ0 8 τνογβῃϊρ ἢ6 Ἀρρτονεβ ποῖ οἔ. ΤῊ 
{πὸ 7εννβ ἴῃ ΖΘ ΑΓΥ Γὸ βαἰ ποῖ ἐο [ασέ ἐο ἀϊηι, Ὀεσδιβα ὑπο γ που ]Ἱὰ 
ποῖ ποαγίοη ἴο, Οὐ ΟΌΘΥ ᾿ἷ8 ννογάβ, νϑῦ. 8. δῃὰ ἴδ 15 δαϊὰ ἴο δανε 
δε ΔΌΡΤΥ Ὑ1{}} {Πθαὶ πὶ {6 τ] ΓΠ688 ἔΟΓΥ γεᾶγϑ, δέοαμδε ἠὲ 
εὐγεὶ ἔγοηι λα ὧι ἰλεὶγ Ἀδατίϑ, (6. 95, 10), ταὶ ἰδ (8 ἴπ6 Ομαϊάδα 
ἐχρϊαίη8), ἐλεν μαὰ ἐδεὶν Ἰάοὶε ἰῃ ἐπεὶγ ἢεξατί5." ΜΟΥ. ; 
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Γαῖδ6 οἵ βἰπιρ ον δηὰ ἴδον: θὰ. 1 ἀρτοα στὴ 
[ἢ ἴῃ »γεζεγτίηρ [παῖ ψ Ὠ!οἢ Π6 ἢδ8 ἢ Π1861{ δάορίαα ; 

τπουρῇ, ὕροη {[Π6 ΨΠοΪΘ, (Ππ6 ἡοζοιοίηρ, οοὐρουπάρά 
ἤτοι {πὶ οἵ Βρ. Ῥεβαγοθ δῃὰ Κυϊποοὶ, Ἀρρθδῦβ ἴο Ὀ68 
1Π6 58᾽Π|ρ|68ὲ δη( ἐγιθδί. ““ιὰ γα ἱπάεεὰ οὔῇεν ἴο 
ΤῊ 880 Γ1ῇῆςο8 ογ (ὈΓΙΥ γϑᾶγβ ἰη 1Π6 ΨΠάΘΓΏΘ6Β8 ; (γ68:) 
δηὰ γαί (καὶ ἴοΓ ἐκήοδα 80 Π|1}|6 τθαὶ τγἃ8 γοῸΓ ῥἱδίυ, 
1Πδἱ (1 σοη]αποίοη 1 ΤΥ ΨΟΓΒὮΙΡ) γ6 τγαὶβϑϑὰ [ἢ 6 
{ΔὈΌΘΓηδοΪὸ οἵ Μοϊοςἢ." 
Τί νογάβ οἵ (ξουιϊηδηϊυβ 70 "". ὅς 71 Α. (ρϑγεῖὶν 

ἀεγῖνοα ἔγοπι (ΟΠ γγϑοβίοπι δηἋ οἵδ δηοίϊθης Εδί 6 Γ8) 
ὈΪδοθ ἰἢ ἃ βίγτοηρ ᾿ἰρῃΐ (Π6 Ἔχαυϊϑιία οσοηΐγίνδηςε οὗ 
{19 ηοῖν δη]υβίθα ἀθίεηςθ. Ὅρα δὲ πάσαν τὴν δημη- 
γορίαν, πῶς ἰσχυρῶς καὶ ἀνεπαχθώς ἵσταται πρὸς ὅλην 
αὐτών τὴν κατηγορίαν, μονονουχὶ λέγων, ὅτι, καὶ εἶπον 
τόντε ναὸν λυθήσεσθαι, καὶ τὰ ἔθη καὶ τὰς θυσίας ἀλλα- 
γήσεσθαι, οὐδὲν εἰμι ξένον εἰρηκώς. Μωσῆς γὰρ, εφ᾽ ὦ 
μέγα φρονεῖν δοκεῖτε, ἔτη τεσσαράκοντα οὔτε θυσίας προ- 
σήνεγκεν, οὔτε ναὸν ἀνέστησεν" ἀλλ᾽ οὐδὲ Δαυὶδ, οὐδὲ τις 
ἄλλων" ἐν τῴ μέσῳ, καὶ τοι κατακληροδοτουμένης ὑμῖν 

. τῆς γῆς ἀλλὰ καὶ οἱ προῴφηται ὡς μὴ ὄντα ἀναγκαῖα 
ταῦτα οὕτω περὶ αὐτῶν ἀποφαίνονται. Μωσὴν δὲ νῦν πώς 
σχηματίξεσύε διεκδικεῖν, ὃν ἀπώσαντο καὶ οἱ πατέρες ὑμῶν 
καὶ ὑμεῖς ; καὶ ἀπλώῶς διὰ πάσης ἐστιν ἰδεῖν τῆς δημηγο- 
ρίας, σόφως τε ἅμα ἐπιεικώς καὶ δριμέως τὴν κατηγορίαν 
αὐτῶν διολυομένην. 

48, καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὺχ. Μολὺχ 
ΘΏΒΨΟΙΒ 0 (ἢ6 Ηορτ. Ὁ, α ζἀίηφ, ἴτοῖη Ὕ7Ώ, ἰο 
γεῖση. Ἡρδῃηςα [Ιη Ἃἢ6 ϑ8ερί. νοτγβίοη οὔ Ατηοϑ ὅ, 96. 
ὈΣ5ΡΌ, ψοιῦ' ϑουογεῖση Τογά, 1. 6. ψοιν ΟΟοά, 18 Τθῃ- 
ἀοτοα Μολὸχ." Τῇθ νψουβῆϊρρογβ οὗ ἰάοἱβ ςδ] δὰ 

ἘΠῚ μδδ θεθη ἀϊβρυίΐοα ὃγ Ἰεαγπεᾶ πρθη τολίελ οὔ ἢ Ποάκ ον Κίηρβ 
16 15γδθ 168 ννογδ !ρροά ἰπῃ ἴἢ6 ἀδβοῦῖ ὑπάδγ {Π6 πίη οὗ Μοίοςβ. 
Απά 5βἴποε δίεριιβῃ [85 οἰϊδὰ ἴῃ ρβββαρε οὗ “πιο ἴογ ἴπ6 ραγροβε οἵ 
διιονίηρ; ἴῃαὶ (ἢε [δγϑοὶ ἴθς τνογβῃϊμροα {Π6 δίαγε, ᾿ΐ 15 δ ΓΑ] ἴ0 5ὰρ- 
ῬΟΒ8Θ 80116 ρίαπείέ. Ἡδῃηοε Οτοίλι8, ὈὨτγιιοῖυ8, ΜῈο 846118, Οδθίογ, δὰ 
Οἰεσβ, υπαετθίδηὰ ϑαίέωγη, Ὀεσαυδε ἰδ Θογίρίυγα δώπιαν δαρτίβοες, 
εβρϑοῖδ! ν οὗὨἨ θοΥ8, ἃγὰ δϑαϊὰ ἴο ἤανε Ὀθθη οἤεγοὰ ἰο ἤΐμι. ὅε νῖι. 
18, 21).,ὄ ὁ Κίηρ, 16, 17.,) Ζεγ, 89, 35. σοτηραγεά τ ἢ 19, 5. Πὶοαον. 

,ϑιο. (20, 14.) Ομτὲ, (4, 8, 25.) σκεέϊπ. (19, .1.) δά Ζιαοίαπέ. (1, 91.) 
ΠΡ Ε ἴπαῖ (μὲ Ὑ χείδῃϑ δηὰ Οδγι μδρὶ ἰδῃ9 οἴεγεὰ Ἠιιπβαι δου ῆςε5 
ἴο ΤΉ. 

Ὡς οἱ δαρα τ ἃ, γέβρντο ἔμ τατος τς, ΤΑ ἰνανῖ 
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ἐλεῖ» Οοάς Ὀγ [6 παῖηδ βασιλεῖς. 80 Ηοῃ. ἄνακτες. 
Ὁοιηρᾶγα 96Γ. 47, 25. δηά 58. 8, 24]. Τῆι ἴῃ 18. 
44., θ. 716 Βονδῇ 18 Βα ἰο 6 {Π6 Κιηρ οὗὨ Ὠ18 ρβορία. 
Βγ τΠ8 παῖηθ Μοῖοςϊ), [πογοίογθ, οὐ βϑοηβ ᾿ηῇῆσδχίοη 
Οὗ τί, νϑυουβ Οὔ δηῖαὶ ἡϑδίϊοηβ ἡδιηθα {μεῖς αοάϑ, 
ΘΡΡΘΟΙΔΠΥ αι σα ΠΟΥ ὈΘΙΙνοὰ ἰο 6 βυρΓαπιθ. 
6 βᾶη6 Ταῖϊο τῇδ ὕ6 αἰβοργηθα ἴῃ {Π6 ἡδίη6 ΒΔ], 
ΟΥ Β6] (1. 6. 1ογὰ); ἃ σοηογῖς [ογη ἀρρ] θα ἰο 4}} 
Οὐοάβ, νῆο ψογα αἰδέϊησ ἰδηο ἴτοτη δδοῦ οἵπογ ὈΥ̓ 
(η6 ΔἀαἸτοη οὗ δὴ οριτΠπ6ῖ; δηα {ῃ8 Ὡδπιδ «ελουαΐ 
Πδὰ {18 ἴῃ σοιημηοη ψ ἢ 140]8. 866 Ηοϑ. 2, 15 ὃς 
16., Ῥοιεῖ, ἴῃ ἢ158 Κανῦ. 1,6εΐ. ς. 1., δρδησογ ἀδ [μδερ. 
ΗΕερ. 468., ι5. ΜίΞο. 486., Τλον]ηρ, ΟὈ588. Ρ. ὦ. ρ. 
880., Δηα τη γοβ, 1η ἢΪ5 ΗθΌ. Αηΐ. ρ. 84. [η τῇ 6 
δ ΟΙΙρίαΓο5 Μοίοοϊς ἰ5 1πλ6 ἤδη ρίνοη ἴο τῃ|6 14ο] ψΨῸΓ- 
ΒῆΙρΡΡϑα ῪΥ {186 Αἰημηοηϊίοβ (866 1 ΚίηρβΊ], 7.) δαὰ 
Μοαδθιί68. (8ε6 2 Κιίηρβ 8, 97.) Ηδ 18 ΌΥ ϑοῃηδ 
Δ]Π16 ἃ ἐῤό ἑαοὶ, διὰ βοπγοίϊπηθϑ βααὶ. ὅ5866 “ζ6Γ. 82, 
85ὅ. σοπιραγοά ψμἢ 19,5. Νον “Μοίοοὐ, ννὰβ Δ ᾿πηδρῈ 
οἵ ΠοΙ ον σοπβίτγυςσίίοη, νι {Π6 ἴδοο οὗ 4 οδ]ῇ δηὰ 
1Π6 Παπάβ ουϊδίγειο πο. 866 ὮὨγτιβ. δά ἢ. 1. δηά 
18. ΜΙ8.. 4θ24. 8.0. Φαῦσοῆιϊὶ οἡ 276ει. 7, 381. Μοϊοοῖἢ 
Θδὲὺ 14ο] πὶ 6χ θοῦ. Ἂ᾿βοθῃηδυηΐ δυΐδθδ) δ Πὶ 1ΠΓΘΤΊᾺΒ ’ 
ΤηΔη1.8 Ποῖ ΟΧΡθη8848 ἃς φυοάδηηηοαο οἰΔῖοβ. Πλδηΐ 
Ῥυδγὰπι 1η 6}118 ΠΠΔΠῈ18:; σοι] ὈΓΙΓΓ οἱ τυρί. ὅδϑοτῦὶ- 
ἢσα] δυΐθηῃ ρυ ]βαηΐ ὑγιρϑη8, Π6 ρδίοσ δυάϊδί 6]- 

Οἰδοῖβ, οὐ [6 ΘΟὨ ΡΑΙΥ, 48 ϑρεηῆςεσ, Ὀου]ηρ, Βγαιη, ὙΠ οΐυ., 
ἌΚγαυβ, Μογιβ, βοβδεηρυ ον, Ηδἰηγιοδ, δὰ οἴεγθ, Οὐ [ἢ6 ΔῈ ΠΟΣῚ 
οὗἩ Τπεορἢγίαοιϊ (ἢ σοηϊεηα8 παῖ ὈΥ {118 ἀεῖτν διηοηρ {π6 Αμηπλο- 
Πἰζα5 νγδδ γεργεϑθηίθα (Π6 8..π), αδδίρῃ ἴῃς πϑῆηδ οὗ Μοίοοὐ ἴο ἴῃαῖ 
Ἰαμΐασυ, ὙΠΟ, 88 1Π6 οὨϊοῖ οὔ τῆς ρῥδηδίβ, ννδ5 οδ  ]ϑὰ Κίπρ οἵ ἤδαῦύεη, 
δηά εἰ οοπ ἴον ςδ)]εἀ Ουδεπ οὗ Ὠδανθῶ. ὅ866 ὅ6γ. 7, 18. 44, 26, 
[8ο σεη. 1, 16. ““ Αηιϊϊ αοἀ τηδάς ἵννο ρτοϑῖ Πρ 8, {16 ργεϑίογ σὴς 
ἴο τὰς (6 ἀδν, δῃὰ ἴἶν 6856} σῆς ἴο τοϊο {πὸ οἰσηϊ." Κα. Δηά 
{|ν]8 ομρἱηΐοη ἰ5 ᾿ρΉΥ ργοῦϑῦϊθ. Εογ 6 Ἐργριΐδῃβ ἀἰὰ νγουθῃρ {π6 
δυη, δηὰ Ὀοϊϊονεα (δῖ ἢ 80] οἵἩἨ Οϑἰγῖθ πδὰ πὶ γαϊθὰ ἰηἴο πὸ ϑυη, 
ἀπά 'ννεγ Ὀγ (᾽γ636 ννογβῃίρρεα νυ σγεδί γε}! ἰου8 γθηθγαίοη. 866 
Ευκοῦ. ἴῃ Ὠί5 Ργβρ. ἔνδηρ;, 1. 18, 5. δηὰ ϑρεῆςεγ 806. Ηβδῃςβ αἷβο 
{π ἰάοἱ Μοϊοςι μαὰ {πε μεβά οὔϑη οχ. Ἐγοτα Ἐβυρίι τ᾿ ννογβῃΐρ οὔ 
{δ διιῃ ραββεὰ ἴο ἴμ6 ῃεὶρῃθουγίην παἰἰοοβ. (ὅθε Μυηίβα δὰ }). 1.) 

Ἀπ 8ο ἴδε Μοχίοδῃ 10}8 .ἀεβθοτὶ θὰ Ὀγ Μσ. Πυυλθοὶι ἴῃ ἷ5 ΑὨἰυΐ- 
τἰ65 οὗ Μεχίοο. 
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Ἰδίαιῃ 811], οἱ η6 ᾿ποϑοβοδί ᾿ρβῖι.8 τη 86 σογ 8. Σκη» 
νὴ, ὙὨΙΟΝ ΔΏΒννοΓΒ (ὁ ἰῇ Ηφῦτγ. ΣΩΣΌ, ἀσποίθϑ [Π6 
εαδ6 ἴῃ ΜΉΘ 88 οοηίδίηοα τπ6 ἱπιὰρα οὗ Μοϊοςῇ, 
ἐοτιηϑα οὔ βοπια ἰἰρῃί ἀπά ρογίδ0]6 πηδίογίαὶ, δηὰ οὗ 
ΨΟΙῪ τηοήεγδίθ 81ΖΘ, 80 88 ἴ0 δατηϊ οὗ θεϊηρ ςοηναγοά 
δΔη 561 τ, οὐ ἰάθη, 88 οσσδϑίοη τηἱρηΐ βοῦν, ἢ 
{|6 ρας οὐ ἀἰβοονοσυΥ ἔγοπὶ Μοβεβ οὔ (ἢ6 τηᾶ- 
ρἰβιγαίθβ." ὅθε Μιοῖ. ϑρρ!. Ρ. 1747, πα ὅροησον 
804. 

᾿Αναλαμβάνειν (1Π|κα {π6 Ηφῦν. ΜῺΣ 1ῃ ΑἸη08) 5:2 η]- 
ἢδ8 ἰο Γδ156, θ68Γ, σΔΓΓΥ ΟἹ [Π6 5ΒΠΟ]ΑΘΓΒ; 88 1ἢ ΓΕΪ}- 
ἀνὰ Ῥτγοςβββίοη. (ὅ6εὲ Ναυη. 1, ὅθ. δα 20}. 81,6.) 
ἴ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴοο (8 ϑροηῃςσον 802., δῃὰ Βοβθῆπ). οἢ 

Ατηοϑ, βάν οὔϑβογνϑα) (δὶ (ῃἢ6 δηζθηΐῖβ βοπηθί 685 
σϑγγθα δϑουΐ {Ποῦ Οοα8 λἰαάθη, ἃ8 ἰυϊοίαγΥ σΘΗΊ, 
διυιϊΐ δἱ οἰποσ {ἰπ|68 ἴοοϊκ (ἤθη οἡ {{Π|61} βῃου)ά6Γβ8, δηὰ 
οαττὶοα ἐμο ἀροιέ οὐ Ὀ6α48 ογ σοιοῇθ5 τ τη οἢ 
ΟΡ ἃηὰ [οὐ] ΠΥ οὐὨ ρῥγοοθββϑίοη. (δ86ε ὅδγν. οὔ 
ἵγς. ΖΞ. 6, 68. «πα Βτγδυη δεϊθοῖ ὅδοι. 4907.) Βαϊ 

1{Ππ6 στέογπαί δ οἵ ψουϑῃ!ρ 15. ἤθγα τηϑηιοηθα ἴῃ 
{πῸ ρίαοο οὗ [6 ψογϑἢρ [{86|,. οὗἨἁ νὨ]Οἢ 10 ννὰ8. {Π|6 
δ'ση. 80 ῃδί ἐο δεαν ἐδε ἑαδονπαείο οἵ ΜοΪοοὶ 15 
Θηυιναϊθηῦ ἰο τοογδἠϊρρίηρ Μοϊοο. ὙΤίχα βγδϑ 68 
ἱηἀαοὰ ἃγα πὸ ψἤογα [ἢ {Π6 Ῥεπίαίθισῃ 8βα:ἃ ἴο ἤδνα 
ψΟΓΒῃρροα Μοϊοςΐ,, οὐ ϑαίυση. Ηρησο β8οπια (οιη- 
τηδηΐϊδίογ, ἃ8 1)6 του, )οάατάρσδ, δηα οἴἤογβ, ψἢο 
{πη 1 Προ δ] 6 πὶ δυςῇ ἸἀοϊαίγΥ σου ᾿ᾶνα 
Ῥδθθη ῥγδοίιβθ σἱβουΐ {ἢ6 Κηον]οάρσα οὗ Μοβεβ, 
Τηϑιηίδίη (αὶ 6 ἅγθ ἴο υπαογβίδηα (ἢ6 τνογάβ οἵ 
πιοηΐαί Ἰαοίαίγψ, ἀν] ηρ 1η {Π|6 τη 85 ἃ ἰδῦογ- 
Π80|6 οὔ τς Ὀοάγ, νοὶ) [Π6 [8Γγ8611{65 σατο α δου 
τῇ {πο πὰ πσχουρῇ 1[Π6 ἀσθογί. δοα )ὲ Ὠίθυ, 118, 

π Βοβοοίίρεη, δ νογίηρ ἰο {Π6 δἰ ἢ ἀἰ όγοποα υἷα} ΤΠ ΘΓ οχ δῖβ 
Ὀοίννεοπ ἴπ6 ΗἩδῦγεονν δηὰ Οτγεεῖκ, {ΠῚ ΏΚ8 ἰΐ ΓΩΔΥ ἤᾶνα ἀγίβοῃ ἤγοπι ἃ 
ἀϊδειεπος ἴῃ ρ]δεὶπρ ἢ νόονγε] ροὶηἴ8. ““Απὴ (οοηίϊηυδϑ ἢ6) 88 ἴὼ 
δὴν ἀϊβεγθηςα το ννα φδηηοί σχοςσοηοίὶϊο, {παῖ τηϑΥ ἀτίδα ἔγομι ὑπ} 
᾿ΟὐΟΘΟΌΓΙ σοηθθημδηῖ ὁἢ {6 γλῖ68 οὗ [π6 δηιϑηΐβ ποῖ Ὀεΐηρ [ΟΠ] Ὺ υη- 
ἀογοιοοά, δίησε 1πεγείοσε (ἢς ΗΟΪγῪ ϑριτῖι αἰὰ ποῖ ἀεΐρῃ ἴο Ὀεδίονν 
τὴν ἢ ΠΆΓ6 1 ἀεβογι δἰπρ' 1Ππ6 πὶ, νγα τηυδὶ Ὀ6 σοηϊεξηϊ ἴο Γοπηδίῃ ἱρηο- 
τϑηΐ οὗ ἴδ), 85 ννὲ 86 αἰδο οὗ {π6 πδίυτε οὐ κίἰηὰ οὗ ὑουβδίρ ροίὰ 
ἴο [ἢ Ἰάοἶδ τηεηιϊοποα ἰη 8 Κίηρβ 17, 831.᾿" ; ὃ 
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84 1 εν]. Βυΐ {Π6Γ6 18 0 664 ἴο ἠϊδίογέ [ἢ 686 
ψοΓά5 ἔγοπι {Π6ῚΓ πίῃ ΓᾺ] 56η56, ΟΥ [0 γοϑογί ἴο 80 ἴδι- 
ξεϊο δα δὴ 1πογργείδιοη, δηἃ ΟΠ 80 ἔογεϊρῃ ἰο [Π6 
ὩΔΕνΘ 51}0]1οἱἵγ οὗ [π6 ψογάϑ. 

ΤΠα οονϑῦβ, ΟΥ σ84865, ρον Θ- ΠΠἸΘΠΓΙΟΠΘΩ, 45 490 (ἢ 6 
1(.οἾ8, γα γο (48 Μ|ιοΐδ6118 οὔβογνθβ) ὑογῳ δηιαϊΐ, βοτηθ- 
(Πϊηρ᾽ ΒΓ ἴο [Π056 51 6 Γ 5ΏΓΙΠ68, ΟΥ τηο046]5, Οὗ τῆ 6 
[6 Π1Ρ016 οὗ Πϑδῃᾶ δἱ Ερἤδϑιιβ, πηθητοηθά Αςίβ 10, 94. 
(866 ὅρθῃςογ 817.) ; 80 (ἢδῦ θοζῇ [Π6 σ486 δΔηᾷ (Π6 140] 
σου! σοηνθηϊθηο]ν Ὀ6 σἀγι θα ἀρουΐ, Δπα π]ογθον ον 
ΘβὶΪγ ἡϊάάθη. Βδβίαθϑ, Μοβθβ ἢᾶ5 ποῖ ᾿δοογαθα αἰέ 
(δὲ Παρρεηθά ἴο ἴπ 1βγδθ 168 ἴῃ (ἢ6 ἀοβογί ; βίποθ 
αἰγουπηβίδησθβ νη! οἢ ἢ6 ἢδ5 οῃγιο ἃ ἅγο ἰουπά ἴῃ 
{Π6 οἴἶοῦ Βοοῖκβ οὗ δογρέιιγθα: δ6ε 2 ΤΊ. 8, 8. δηάὰ 
ΠΟΙΏΡΑΓΘ (Π6 Ὠοΐα ΒΌρτγα οὐ νοῦ. 890ὁὃ. Νείμον, ῃον- 
ΘνΘΓ, 8 Μοβθβ5 ψιπουΐ ἃ ϑυϑρίοΐοη (μαΐ τΠ6 15τγ86]- 
1(65 ραϊά βυςἢ δαογαίϊοη ἰο Μοϊοςἢ ; 8ἃ8 τὺ Ὀ6 (0]- 
Ἰεςοῖϊθα ἴτοπι [,δν. 17, 19. 18, 21. 20, 2 838644ᾳ. (Κυϊη.) 

ῬΟΒ51Ό]Υ 1Ώ 1ἢ} 158 8686 σκηνὴ ΙΔΥῪ 6 παἀογβίοοι 1 
ἃ Ρᾶϑϑᾶρθ οὗ Πιοάον. ὅ1ς. 20, 6δ. (εϊοα Ὀγ εἴ 5.) 
συνέβη τὴν ἱερὰν σκηνὴν ἀναχθήναι πλησίον οὖσαν τοῦ 

βωμοῦ. ᾿ 
48. καὶ τὸ ἄστρον τοῦ Θεου ὑμών ἹΡεμφὰν. Ἐὸτ Ῥεμ- 

φὰν (ῃῆ6 ΗΘὈτ. ἢΔ8 32, ἃ ψογά, οἡ 1Π6 δι ποῦ Υ οὔ 
1ῆὴ6 Ατγαῦδῖς, οχρίαϊηθὰ Ὁν Κιςσῆί, ΑΌογοογη, δηά 
τηοβί (οπηπηθηϊδίοιβ, οὗ {6 βίαν οἵ ϑαίασῃ. ϑαίῃση 
Ἰηάἀθθα 18, ἴῃ ἰῃ6 Ατδθὶς, σδ]]οα Ἰδ 72, ψῃϊοῃ Ἀ6 
θ ῖειι δηα Του] ηρ ἴαΚα ἰο ἀεποῖθ ργοόροσὶν τα διιγ1- 
ρυία οὗ (86 Το τη] ἢ σοιπμπιυη!οδίθ8 οχ᾽βίθηςθ, 
ἀυγαίίοη, ᾿παίυγθ δηδ. δρεὰἀ4θ ἴο 8} {πίηρϑ8, ἴτοπὶ 
Ὧ2, ἴο Ηΐ, ἀἴϑροβθ, ρεηοίδίθ, πηᾶκα ἰο οχίϑδῖ. τοῦ 
16 ποίίοη οἵ τεοιὰἀ46 Ῥγοσθοὰβ ἴἢ6 ΟΠ δ]άθα ΤΠ, 

͵7μδέ. Νον οὗ 41] Κίῃηρϑ δαϊιγη 15 5814 ἴο ἤᾶνο 661}} 
1π6 πηοϑί᾽ 1υ5ῖ, δηα (6 δαίυγηϊδη {{π|65 ἃγα ςα]6- 
Ὀγαίβα ἔοσ ρϑουϊαγ 51Π|ρ0]1Ο] ΕΥ̓ δηὰ δαυϊίγ ; δηῃὰ {μαΐ 
ΒΥ 1ὴ6 ϑυγίδηβ ϑαίυγη νγ85 σ]]οἀ ΠΝ γα ἀγα (οἱ ὈΥῪ 
Ῥοοοοκθο, ἴῃ 8 ὅρος. Ηϊβι. Αγ. ἣν 800. Τῆδ ροϊηί8 
ΟΓΘ τπογοίογο ὙΓΟΏΡΙΥ ρ]δοθα ὈΥ τΠ6 Μδϑβονιίθβ, 
δῃὰ νὰ βῃοιϊὰ γοδά Ἰ 3, 85 ἢ848 ὕὈδθϑοὴ ν 61} οὐϑεουνοά 
ΌγΥ ΜΙςἢδ6115,: ϑυρΡ!]. δὰ [μοχ. Ηδθργ. 1929. -Νον 
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δαΐαγη τ0α65 ΨΟΥΒΗΙρροά ὈΥ {π6 Ῥηῃκηϊςῖη8 (866 ΜΙ- 
σἤδ6}}8. υδὶ β8ιιργα}, [ῆ6 δητίθπὶ Αγαυίϑηβ8 (5866 Ρο- 
σοοΚο, Β. 140), δηά {π6 δηίθηῖ Ἐμγυρίίδηβ, ν᾽ ἢοβθ 
διιρογϑίτἰοη ψνὰ8 [ο]ονθὰ ὈγῪ π6 [βγαθὶ 65. ὅ66 
Οκαἰίαγος ἀς ΤΠεοοροπία Ἐργρῖ, Ρ. 144Φ.- (Ὀμτηοηί. 
Οοιηρ, νο!]. 7. 

48. τὸ ἄστρον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν, ἰ. 6. ““{Π|ὸ πάρα οὗ 
δαίυγη, ψἤοπὶ γα δοσουηΐ 88 ἃ αοά, ἀπὰ ψουβῃϊρ 
ἀπάογ ἀπ παρα οὗ ἃ βίδσ." ὅθ ϑρεποογ, μ. 800 

Οἱ ςομραγίηρ (Π6 Ηεῦτ. φηα δερί. γα ρεγ- 
οεἶνα ἴῃ {π6 ἰαιίοῦ ἃ ἐγαπδροβὶ ἐἶση. 1 Ὧδ8 ΠΟΥ ΘΥΕΓ 
θδθϑῃ ἔουπά ᾿η βοα Ηρουτεν ΜΆ. δηὰ 15 ργοίογγοά 
ΒΥ Κοωιήσοίῦ «πὰ [4]. (Κυϊη.) ὙὍΤῇς6 ψογάβ τοὺς 
τύπουϑ ΔΓ6 ἴο Ρ6 τείεγγθά ἰο Μολὺχ, ννῇο ννἃβ σαγγ θά 
δΔθουΐ ἴῃ ἃ ροτίδοίς ἰδἰγαγηδοία, ἀπ ἱΡηφὰν, ϑαξμτη, 
ΜὨ ΟΠ) ἰἢ6 9.8. τοριθδοηϊθά. Νονν τύπου 15 οἴτεοη 
864 οὗ ᾿πηᾶρ68 οἱ [6 βοάδ; 848 1ἢ Ζοβερῇ. Αηί. !, 
19, 11. ψἤογα 1 15 ϑιωρίογθα οἵ {πὸ [1{{|6 Ἰπηᾶρ68 
βίοἰφῃ ὈῪῚ Βδοἢοὶ] ἴγοπι μοῦ λίθον Γῦδῃ ; δηα οἴϊθη 
οἰϑανῆθγθ Ηδῃςθ, 4[βο, ἴῃ Ῥῇ1ο ἀς Ορι, Ρ. 4 Β. 
τύποι Δῃά εἴδωλα τα υϑεα ῥτΓγοιη]ϑοιοιϑὶγ. Απά 80 
Ἠδϑβγοῆ. τήπος" εἰκών. ὅεε Κυρῖαε, Κτερ8, δηὰ 1[.ο65- 
Ὧθτ. Ππ6 νψογὰβ προσκυνεῖν αὐτοῖς ἃτα δΔἀαροα ὈΥ 
ϑδίαθρθθῃ Ὁ ψᾶγ οἵ Ἔχραπαίίοη. (Κυϊη.) 

4,3, καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλώνος. Καὶ ἢστα 
βἰχοϊῆθβ ἀπά (50), ἐέαφιια, ἐβογοΐογθ. ὅ66 16 ῃοίβ 
οῃ Μδῖῖκ 8, 28. 2οῇ. 0, 67. 7, 22. δ, 80. [ἢ οτάδγ 
ἴο σοτῃρ!οῖα [6 86Π86, 6 τη 8ὲ ΒῈΡΡΙΥ 5οπ]6 ϑιοἢ 
ψογβ 85 ἴῃ6 [Ο]]ονίηρ, δοοαιιδε οὐ ψομν δἷπδ, απά 
ἐβοδθ 0 ψοιν 7ογείαξἠονδ. Μετοικιώ, “1 ν1}} {γδῃ5- 
Ρἰδηΐ, τοηονθ. Τὴ ψογὰ 18 υβρα οὗ γχερμιουαΐ οΥ 
Ὀαηιβμιηθης [0 8ηοίῃοΓ ΠΟΙ ΠΥ. [Ὁ σου ἴῃ (ἢ 
ΟΙά Ταβίιαιαθηΐ; 88 ἴῃ 1 Οβιοη, ὅ, 26. 8,6. Ηοϑ. 10, 
ὅ.», Δῃα οσσαϑβίοηδ Υ ἴῃ (ἢ 6 Οἰαβϑίςαὶ ψγιῖογβ. Βαΐ ἴῃ 
ἐΐόδρ 1᾿ὶ ΖΘΏΘΓΑΙΥ Βιρ} 65 ὯΟ τογα (ἤδη οησταξίοη, 
ΟΣ νοϊυπίλγυ ομδηρα οἵ γοβϑίάθησα; 88 ἰὴ Τυογά. 1, 
12. καὶ Ἑλλας μετανίστατο καὶ μετοικίξετο. ἜἜσπέκεινα, 
18 ἃ σΟΙΡΟΙΙΗα ΘΧΒΓΘΒδΙοη, βίδηαϊηρ [ἢ (ἢ ρἷᾶςο οὗ ἃ 
Ρτγθροϑβί(οη. [}ἢη ιὉ {Ποῖ 18 δὴ οἱ ρ8ὲ8 οἵ μέρη, οη 
ψσἢ ἀθροπάβ ἰῃ6 σοη να ΟΠ] ον ίηρ. δο Χρῃς- 
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Αῃδρ. ὅ, 4, 8. [0 ἰ5, ἴῃ 1ῃ6 ΟἸαββίςδὶ τσ ἴθγβ, π80.4}}γ 
Ρτιθοεάθα ὈΥ 8η αγέϊοίθ ἴῃ ἂψ οᾶβ6, ΨὨιος 4180 Γ6- 
401γ68 {Π6 δι δι! οη οὗ μέρος ἴῃ δοίῃ 6886 ἄρτθε- 
Ἰὴρ ψιἢ} ἰῸ; τποιιρὶι βοιηθί! 68, ἃ5 1 {Π6 ργθβθηῦ 
Ρᾶβϑαρθ, (ἢ 6 ἈΓΊΙΟΪΘ 18 οἰ64. δο Χρη., Ηἰϑβὲ. ὅ, 1, 
10. ἀνέβαινον τοῦ Ἡρακλείου ἐπέκεινα. "ΓὨΪ8 18 Βοΐ υῃ- 
ἔτϑαυθηῖν [6 σα86 'ὰ {Π6 ἰδίϑ ΨΊΙΘΓΒ; Θβρθοί δ} 
Ατγγίδη, Ἀρρίδιν, Ῥοϊγθίιβ, δηὰ ιοάογιιβ δίςσυ]ι8. 
Απά (ἢ 1ἴ Ὀεσοίηθ8 ΘηΓΓΟΙΥ ἃ ργοροβίιοη. [δὰ 
ποῖ ἄνγᾶγα ἰῃδί (6 (Ἰαββίοαὶ ψΓΙΓΘΓΒ ανοσ ἰ8Κα (ἢ 
γοῖ φγοδίογ ΠὈΘγῖυ οὗ οὐμτἰης δούς ἰῃ6 αγέϊοίο ἀηᾷ 
1Π6 φοπὲξυο, δα τῃ.5 σοηνογίηρ [ἴ ἸηἴΟ ἃ ΠΊΘΓΘ ρα7- 
ἐϊοϊρίο, Θηυϊναϊοηῖ ἴο οὐν ἐμγέδον, Ὠθησοίογ ναγα ; 848 
1ηὴ 1 Μᾷδ8ος. 9, 80. ΕΖ. 89, 24. Μιοῖῆ. 4, ὅ. ἴῃ [6 
Ηδρῦτγ. δηά δορί. γα πᾶνϑ, ἔος Βαῦγίοη, Παπαβοιο, 
ψ ὨΟἢ βοὴ δοοουηΐ ἃ δἐἐρ 97) πιοιποῦψ. ΟἸΠοΓ9 (89 
Κυϊπο6}) σοηβίάθε ἰὰ ἃ8 ἃ ἀβθοσγδία αἰογαίοη, [ῸΣ 
(Π6 88Κ6 οὗ ργϑδίεσ οἷἼδοῖ ; σψ θοῇ βθθίηβ, ᾿ηαἀ666, 
ΤΏΟΓΘ ΡΓΟΌΔΌ]6 : υυΐϊ 1 δὰ ᾿ἸΠηο0]1η64 ο {πιηΚ τῆδι βυς ἢ 
ΤΏΔΥ Ὦάνα Ὀεθη ἴδε τοδάϊηρ οὗ βογ Ηθῦτεν δηά 
Οτθοκ (ορ!ε8 τη {Π6 ἀρ οἵ δίθρρῃεβῃ. Αηά 80 (οιμ 
τοΘηΐ8 (71 Ρ.): ὁ Στέφανος ἐπέκεινα Βαβυλωνὸς φησὶν, 
ἀκολουθήσας τῇ Ἑβραίων ἐκδόσει. Αἵ Ιφαβί 1ξ σοηλ68 ἴα 
[Π6 5δῖη6 [Πϊησ ; γΝ Τδηηδβοιι8, ὈΘίῃρ οὐ (ἢ6 δογ6 78 
οὗ δυγία δηὰ Ῥαϊδεβιίηθ, (ἤοβο ἐπαὶ ΘΓΘ γοιῃονθα ἕο 
Βαὀγνίοη ψοτα ἱμάθϑα τεοιηονθά δεψοπά 7)απιαδοιδ. 
Απὰ (ἴο σοῃοϊαάα ἢ ἴῃ6 ψογάβ οἵ Βρ. βδγοθ) 88 
(ΠΟΥ ΜΟΥ ΟΑΓΓΙΘ 50 [ὯΓ 88 ᾿ηἴο Μαϑαϊᾶ (866 9 Κίηρς 
17, 6.) ψῃϊοῦ σοι ΠΙΓΥ ἰΔΥ πο ΟΥΪΥ δεψοηά ])απιαδβοῖιδ, 
θυὶ δοψοπά ευεη Βαῤψίοη, ϑίορῆθη, ψῆο Κηον δὲ 
ἰο Ρ6 {δὲ ἰδοΐ, τηὶρῃς ι8}}ν 8ᾶγΥ, ἃ8 6 ἤοϑθϑ ἤθζο, 
δεψοπά αδγψίοη ; ἐπ ειῖν πχίηρ (Π6 ρίδοθ οὗ (Ποὶν 
ΘΔΡΕΟΪΝΕΗΥ͂ πογο ΘΧρ ον {Π8η΄ τἢ6 Ῥτορμοῖ ἀϊ4, ψῆο 
ΒΡΟΚα θείογε {πΠ6 Ἄνϑηΐ ἢδα ἰδίκβῃ ρ]ᾶςβ. 

. 44. Ἡανίῃρ' (πιι8 ἔς ἄν δ] οἡ πα Ἰηρταα π46 ΟΕ 
(δ 526 1116ὁ5 ἰονατάβ8 Οοά δηὰ Μοβϑθβ, δηᾶ {δοῖς 
᾿τπηρίεῖγ δῃά :ἀοἰαίγυ, ϑίθβρῃμθη πὸν ἔτθαίβ οἵ {88 
Ρίασο οὗ ἔσθ ψουβὮρ γομαάεγθά υπίο οᾶ; δηᾶ ία 
1ῃ6 αῦογηφοϊο οὗ Μοϊοςῖ, μϑίογε τηφῃηιοηθά, ἢ πον 
ΦΏΡαΒΘ69 τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου. 
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Τίια 80πὶ οΥ̓͂ (ἢ18 ραγί οὗ ϑίθρῃ θη ἀἸβοοῦγδο, ἴπ 
ψῃιοἢ 16 γοο δ} }8 ἴο ἀἢ6 τηϊη8 οὗἁὨ ἢϊ8 διια ἰοῦ (ΝΘ . 
44.---4,7.) (δϊηρ8 ψ6}} Κπονῃ ἴο (ῃδ6π|, 18 ἃ5 ἔο]ον5 : 
“«ὍΤΠη6 ἰαὈΘΡηδοῖο ννα8 θ0}}Π ὈγῪ Μοϑ68, δἱ (6 σοπηηδηά 
οἵ αοάἄ, δηά ὑοίογε 11 81] ουὖν Τογείδιογβ, ἃρ ἴο {Π6 
πη οὗ Πανὶ, ψογβηρροά. αν ννὰ8 ἀεδιίσουβ οὗ 
μυϊαϊηρ ἃ ἰθιρὶε ἰο (ἀοά, νῆϊοἢ πρῆς 06. ἃ ἢγπὶ 
ΔΏ( 8314016 οἀϊῆςθ ἔογ 1λινίηθ ψογϑῆιρ, δὴ ψ οι 
σου! ηοί Ὀς ἰγδηϑίογγοα ἰοὸ αἰβδγθηΐ ραςθβ, ἃ5 τῆ 68 
{Δ ΌΘγπδςοῖα δα θεθη. Βιϊΐ δἐπουρῇ Πᾶν! παά οὔ- 
ἰαϊηοα {πΠ6 ἔάνουν οὗ Οοά, γεῖ ᾿ἴ νγᾶ5 ηοῖ {ἢ Ὠῖν!η6 
ΡΙδαβιγο τπδὲ {Π6 Τερία βῃουϊά Ὀ6 Βυ}} ὈΥ Λέπι, 
θαΐ Υ 8 ϑοη δοϊοιῃοῃ. Δηά ἴῃ {Π|6 ραςο ἀ685- 
«ἰη6ἀ ἴο 58Δογιῆςο8 δηᾶ Ὠιίνίηθ νου 5}0 ψὰ8 σῃδηρεά, 
ΤὨΗοτγοίοσγε τἢ6 ψογϑηρ οὗ Οοὰ ἰ8 ποῖ ΒΥ Ηϊπι 350 θουηά 
[0 οπ6 ρΐαςθ, (παὶ 11 σδηηοῖ 6 ἰγαηϑίθγγθα ἴο ΔῃΥ 
οἴδιοῦ : πᾶὺ, 1818 Τϑρῖίο, οὗὨ ψῃ σῇ γοι 80 θοδϑβῖ, παν 
Ῥ6 ἀεβίτγογοα, 48 ννἃ8 δο! οπι οπ ᾽ 8.᾿" 

44. Ἢ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου.Ἡ ΒΥ (ἢ189 ψογὰ {(ἢ6 
Οτεοῖς Τγδηϑίδίογθ οὗ τη6 ΟΙὰ Τεβίδπηθηΐς ἜΧργοβ8 
ἼΤΩ ΤΠ Ν, 1. 6. “16 [Δ ὈΘΓηδο 6 ἀθϑι! πο [ο γο Πρ Ίου 
τηθοίϊηρϑ, δηα ἔγουη ψ ῃϊο Οοὐ υι864 ἴο ἰβϑι16 ἢ 58 ΟΓᾶ- 
68." 66 ἔχοα. 20, 42 ἃ 48. δηά σοιηρᾶτγα 925, 22. 
δηὰ Νιιπιρ. 7, 89. [11 σοπλθ5 ἔγοπι ἽΝ", ἰο γιοοίύ. Βιυῖ 
{86 ϑερί. ἀεγῖνεα 1 ἔτοπι ΤῊ, ἰο ἐδϑέ, ἐεασῇ ; 
ὈΥ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου τηρδῃηΐ {Π6 ἰοπῦ Ψψίογα Οοὐ 
(οδοἤίῃ ἢΐ8 ρβορὶθ : ἔογ θοίἢ μαρτυρεῖν Δηἃ μαρτυρίον 
οἴδη ἀδηοίβ ἐεαοσλίησ. (Κυϊη.); ἔγτοῃῃ Ηδιηιηοηά, 
ψ ἢ ο56 δηποίδίοη ἴπ6 ϑιυάθηΐ πηᾶν, ψ ἢ δαἀνδηΐαρο, 
σΟΠΒ}}1. 

44.. καθὼς διετάξατο---ὃν ἑωράκει, (580 Ὀ0.1}) 485 Ηδ 
0 Δα σοηνοίβεα ψ ἢ Μοβδ8 (1. 6. σά) δὰ Ἄοοη- 
πηδηάρα ἢΐηι ἴο Ὀυ14 11 αἴογ [6 δχδῃρῖθ βῃῆονπ ἴο 
Πηη.᾿᾽ δεὲ ἔχοά. 95. σομιραιοὰ νἢ Ηθφῦν. 8, ὅ. 
(Καυϊη.) ΕΚ ουπιδηϊυβ Ἔχρ 8118: σκηνὴ τοῦ προστάγ- 
ματος. 

45. ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν. 
Διαδέχεσθαι 5: ση ῆδ5 ἴο γεσοῖνα ΔηΥ (Ὠϊηρ᾽ 88 ἀοἰ νογοι 
(διὰ) Ὀγ ἴτη6 Παπάβ οὗ ΔΏΥ ΟΠ, οΥΓ ἴο γθοθίνθ ΔηγῪ (Πΐηρ 
88 ἰο οὐ θοαυοαῖ θα. [{ (268 Δη δεσιιβαῖΐνα οὗἨ {Π6 
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«πϊηρ οὐ ὁ 6Π|6 ρογβοῇ, δἰ ποὺ Ἔχργαββθα οὐ ὑπάέι- 
βίοοά.; δηά [{ δοιῃεί Π]65 ἸΏΘΓΟΙΥ Ἰη685 ἔο διοοοθά, 
ν 11} ἃ δοοιιβαῖινα οὗ 1Ππ6 ρεγϑοῆ, δηά βοπηϑί πγ68 οὗ 
(ῃ6 ἐῤίηρ Ὀοῳυραίμοά, ᾿πῃογ θα, οὐ βιισοορά θα ἴο. 
Ἐχατηρίεβ οἵ ἃ}} {Π|6886 ι1568 ΤΥ θ6 βδ6θὴ ἴῃ Κυρᾷα, 
Κτθῦβ, δηά 1 οὐβηθγ, πο ἤᾶνα 881|5}Δουου]Υ ργονοά 
(παὺ ψ6 πιιδὶ ποῖ, ψΊ ἢ βοῖπα (οιῃπηοηΐδίογϑ, Το γ δια- 
δεξάμενοι ἰο οἱ πατέρες, ὈιυΓ 5:08ιἃ αὐτὴν, 1. 6. σκηνὴν. 
Μοίβθονοῦ Οτοίϊιι8, θ6 Πῖθα, δη4 οὐϑὺβ ([ο]ονιὴς 
{η6. Νυἱρμαίθ) ἰΔΚα ἐν ἔον εἰς ; ἃ5 ἰῇ ἃ ΝΘΓῪ 5 ΠῚ} ]ΔΓ ρ48- 
βασα οὗ ΝΡ. 82, ὅ. δοθήτω ἡμῖν ἡ γῇ ἐν καταό χέσ ει" 
δηά 1)ειι. 82, 51. ΤΠ νον ἅγὰ ἰπογθίογο τὸ Ὅ8 
{π5 τοηάογρα : ““ ψηΙοἢ ΟἿΓ δηῃσθϑίοσβ, ὑυπάθγ [ἢ6 
Βδυϊάδποε οὗ ΨΦοβῆυα, Ὀγουρῆς ᾿πΐο ἃ ἰδηά οςςυρί δὰ 
ὉγΥ (ὐθμι65.᾽ 

45. ὧν ἔξωσεν ὁ Θεὸς ἀπὴ προσώπου π. τ. ἡ. ὅ0 {Π6 
Ἠρφῦγ. ὯΞ 2) Ὼ ἴῃ Εχοά. 84, 4. Ὠδιξ. 11, 28. 2, 91. 
Ἃ 15 αἷἶβο ἴοσ ἄ. ὅ66 {Π6 ηδία οἡ 1, 1. δηὰ 8, 26. ΤΊ 
Β8Π16 ἰ(άΠ ΟΠ] 15 ἰουπα ἴῃ δ δητϊτθηΐ Ριιης 1ΠΒογιρίοη 
τηδηςοηρα ΒΟΥ Ῥτγοςορ. . ὦ. Β6}1. Νναηά. (εἰ ὃγ 
Οτοῖ. δὰ ΕἸβηθγ) ἡμεῖς ἐσμὲν οἱ φυγόντες ἀπὸ προσώπου 
Ἰησοῦ τοῦ ληστοῦ υἱοῦ Ναυῆ, Ψ ΏΘΓΟ 1 σοη]θοίιγα Ναῦν, 
Δαπ. Τἢὰβ ν ἀπά ἡ ἅἃγΓθ ρογραίυα! ν σοηΐουπάαεά. 

. 45. ἕως τῶν ἡμερῶν Δαβίδ. ὙΠοΡρα Β88 ὈδΘΘη 50Π16 
ἄουδιί ψῃϑΊΠ6Γ {Π18 οἰ 8ῃου ά Ὀ6 τοίογγοα ίο (8 
᾿πθα!] ἴον ρῥγοσθάϊηρ νοτάβ, ἔξωσεν ὁ Θεὸς, οὐ 16 
ΤΠΊΟΓΘ ΓΟπηΟΐΘ ΟὨΘ8 ἕως τών ἡμερών Δαβίδ, Τῇ ἑαζίον 
τὴ 066 18 βδῃοίοησι ὈΥ (ἢ6 σοπιπηοῦ ρυηοσίθδιοη, δηὰ 
15 δΔάορίοα ὈΥ [ῃ6 σοηθγα ν οἵ (πηπηθηϊαίοτβ. Βιιΐ 
{18 γθαυγα8 8 ἰο δἀἃ 5οπ)6 8ι10}) ψογάβ, 88 ἔχοντες 
αὐτὴν, ὈΥ 84 τπηοϑὲ ΔΙΌ ΓΑΓΥ δηἋ Παγβῇ 611}ρ815. Β6- 
51465, ἃ Βρ. Ῥοᾶγοα ΟΌβεγνϑβ, ἴπ6 ΓΘ 18 ΠΟ "6Ά80Π.: ἴο 
{Π1ηκΚ (αἰ Μοβεββ Ταδϑγηδοὶθ νγα8 ἴῃ ὈοΙηρὶ ΌΡ ἴὸ 
αν! δ {1π26 ; δίῃσα ἴῃ Εἰ 5 ἀδνβ, δῃηᾶ δἰϊζογναγαβ, 
ἐπουρῇ τηθητίοη 18 τάδ οὗ {6 “γὰ, ἢο πηθηξοη 18 
τη8δα6 οὗἩ 6 7Ταδονηπαοίο, τ Ὠδίηρ ΡΓΟΌΔΌΪΥ νοόοτγη οὐΐ 
ϑηά ὑπῆϊ ἔογ ι.ι86ὲ. Αμὰ {18 ᾿πάβρα (48 Βρ. Ῥϑᾶγςβ, 
Ονεη, ἀπὰ Κυϊηοεὶ γοιηδγΚ,)} 18 σου ῆγπηρα ὈΥῪ ἔδείβ 
8066 1{ 158 σογίδίη {Πα Ὁρ ἴο {6 {1π|6 οὗ [λᾶαν , 1{Π8 
1βτδβὶεβ ῃδά ο πηδἰηίδίη ἃ σοπίεβὶ ψττἢ {Π6 Οδηβδη- 

ΜΟΙ, ΙΨ΄ ες 3 | 
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1068, δῃά ἰ{ νδ8 Πανὶ ἃ δοπο (πδὲ ἤηδ}}Υ βυθαιιοά δπα 
ἀοοίτογεά {Π6 Ἰαϑὲ τε πδηί8 οἵ ἰπο086 Ὀαγθαγίδη8. ΝΟΥ 
ἦβ [ἢ18 ἰηἰογργοίδίοη, 88 Η δ᾽ γι ἢ8 {πη Κ8, [658 80}Ὁ- 
806 ἴο (Π6 οοηίοχί. ΕοΓ, 85 Κυϊηοοὶ οὔβογναβ, ἰῃουσἢ 
1. 8 {π6 ᾿ηζοηΐ οὗ (Π6 δρϑδκοῦ ἴο ποίϊσα πᾶὶ (ἢ 8 
1βγδϑ 68 ἢδα, ὑρ το {6 {1π|6 οὗ αν! ἃ, ψογβηρροά 
υπμάσδγ (8. τ θΘγηδοῖα, γϑῖ {818 οἰγοι ΠηϑίΔη 66 18 5ρ- 
βοριοά ἰὼ τΠ6 “οοιυϊπα τοογάς, ἀπὰ νῶϑ ἴοο ψεὶϊ 
ΒΟΝΏ ἴο 8 δυάιίοτϑ ἴο ἠδ6(4 ᾿η5᾽ϑιησ οηἡ. διναγοὰ 

ΌΥ (Π686 σοηδίἀογαίίοηβ {πογοίογο, τ (48 Βρ. 
Ῥρᾶτγοθ, Ὦγ. Ὄνθη, δηά Κιϊηοο}) γοιονα (ἢ6 σομ 
αἱ ἡμών, δηά δάορι {Π6 ἰογπιοΓ σοηβίγαςοι]οῃ. 

40,47. ὃς εὗρε χάριν ἐνώπιον τ. Θ,. Εὠρίσκω, 11Κθ 
6 Ηροῦτ. ἩΝΌ, οἰζοη βρη Η68 (ο οδέσϊη (866 {πΠ6 ηοῖδ 
οη ἴλικε 1, 80). ῬὍΤῆδ γαοέ 15 παγγαίβα ἴἢ ὦ ϑδῃη). 7. 
Αἰτεῖν, πκ ἐἴ6 Ηφῦτ. ΜΝ, βρη ῆεθβ ποΐ ΟὨΪΥ 10 δεοξ, 
Ὀὰξ το ευὐδή, ἀοδῖγο, ο. Ἠτήσατο, 1. 6. Αβκοά ἴος 
Πι86 1. ὅδο Βοάἀατάρα, πιῆο νγ6}} γεηάθγθ, “" τηδάς 
1{ ἷ8 ρεοιἰοη." Τῆς {ὉΠ οηρ εὗρε σγοαΐθβ 80ΠῚ6 
[π|6 ἀΠΠσα γ. Βυΐ 10 τὩΔῪ Ὀ6 γτοεηονοά Ὀγ τοίθγσγιη 
ἴο ΡΒβ. 182, ὅ. ψῃϊοῆ 5. ἤθγα ρἰδίη γ 4}}.Δ46ἀ ἴο, ἀπε 
ψ ἤοΓο [0 15 ον! ἀσηΐ {πὶ (ἢ ΗΘὈτ, ΣΟ ΝΌΝΝ ἫΝ 
τηυϑί Βα ἰη(ογρτγεοίοά, ἐο βἥρκά ομέ (α ρίαοσα ιυδεγεοη ἴ 
παν δεὶα) απ μαδίἑαἴϊοπ ζογ, ὅς. Νον {86 ἰδίϊεσ 
τοθῦοῦ οὐ {Π6 βοπίθῃςβ 18 Δη δτεσείϊοαΐ ραναἰίοίϊδηι 
οὗἨ {86 ἰοτιηδὲ : δηὰ (ἢ 6 δ᾽ 0818 18 80 πηιςῆ {6 1688 
ΠΑΓΒΙ, βίησα {π6 ψοτγὰ ρέαοσο (ὈὩΡΡΌ, οἵ τόπον) 15 ἰουπὰ 
ἰῃ τῆ ἔογιηοσ τηθρογ. Τῆυβ ἰἢθτα ΜΠ] ηο 6 Ὧο ο6- 
ςαδίοῃ ἰο γϑϑογί ἴο {Π6 ἤασβῇ δηά υηδυςῃογὶΖοά ᾿πέίογ- 
Ἐ ΜΠΩΡ Ῥτοροββά ὃγ 1)6 θῖθιι, δηά δἀορίβά ὈὉγ Κυ!- 
ποσὶ. 

46. Σκήνωμα, οΥ σκηνὴ, 16 οἶκος, 8 τιϑεα οὗὨ ἀν 
Βοιβ6,. δας Ὀοϊδ ψγογὰϑ ἃγ υβεᾶ, κατ᾽ ἐξοχὴν, οὗ ἃ 
ἐοηερίθ, οὐ Ὠδυϊ διίοη οὗ 8 ἀεἰΐγ. ΣΣκήνωμα ἰ8 Ὀγ Τ΄. 
Μᾶς. ἰγοαϊθά 845 δὴ Ηε]]βηϊβιὶς ἔθη. ᾿ 

48. ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ. 
866 (ἢ6 ποίβ οὔ νογ. 44. δῃα σοηρδγα 5 τ18Ὺ 5θηῖ]- 
τηθηίβ ἰῃ 1 Κιηρδ 8, 27. Ας(β 17, 924. ΤΠ ψογβ ΠΙΔΥ 
6 1Π.8 ραγδρηγαβθα: ““ Βιιί (ὐσοὰ ηδεάβ ποίΐ ἃ ἰθιρὶθ 
ἰὼ ποῖ το ἱΠΒΔΌΪ,, ποῦ 15 Ης σοηϊδιηρὰ ὃγ ἃ ἰθιηρ!ο. 
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Ηδ ἰθ οἰγσιπηβουὶ θα ΒΥ ἢο Ρΐβοο; 6 ψΠ0]6 τη νοῖβο 
Ὀ01}} ὈῪ ἢ15 μοννογ 18 [νὶβ [θη ρ 16." 

48. χειροποιήτοις, πια ιουϊ ἡ (ἠιικαη) λαηά5. 'ΤΗϊν 
ὙΓΟΤΩ 8 Δρρ]ἰοὰ Ροιἢ ἴο 14ο]58, ἀηα ἴο (διηρ εβ; 88 
ἴὴ 18. 16, 1Φ. 8ηα Ματῖὶκς 14. ὅ8. δηὰ Ἰηὐεσα το ἐλαξ 
ΟΌΓ Γογὰ β6θηλ8 ἰο ἢᾶνε Δ] υὐθ. (Οὐτοί!ι8 ἢδ88 ἤΠδΓῸ ἃ 
Ἰθαγῃϑά δηά 1ηϊογοβίϊησ ποΐθ, πῃ Ψῃΐοἢ ἢ οὔβογνοϑ 
{π80 16 φαγὶ ΟΠ ΓΒΕ 85 ἀνοϊἀ6α Δρρ  γἱηρ [Π6 πδπὴθ 
ἐογπιρίο ἴο {ἰἸεῖγ ρίδοθθ οὗ ΜΟΥΒΗΙΡ, 88 ὑὈθίηρ υβεὰ οἵ 
Ῥασδη δαἀϊῆσεβ. “ΓΠΏΘΥ Ψογα σοπίθηϊξ (88 γ8 ἢ6) ἴο ς8}} 
{Π|6π| φοοέεδί, ἤσμδθα ὁ} αδϑοηιδίν, ἤομσος Κ᾽ Οοαά.᾽ 80 
Ζδθηο: Θυο {01 Εἰςο οϑι, 9ὲ δάθυπμαδ 5βιηΐ (θη ρ]α 9 
Απά {815 αἰβι᾿ηοἰϊοη γγᾶ5 ἰοηρ οδβογνβά δγ {ἢ ΘΓ 
ἘΔΙΠοΓβ δηθὰ ΟΠ νι βιϊδη ΕΠ ΡΟΓΟΓΒ." 66 τοῦθ ἴῃ Οτοί. 

40, ὅ0. “ Ηδτθ ψὰ δᾶνθ (84γ8 Κιυϊηοε]), 18. 66, 1 
δι Ὁ. αυοίθα “γονε πνιοπιογν." Β6 {Παΐ, ον ον ΟΓ, 85 ἰξ 
ΤΏΔΥ, τὴ ἀΠἴδγοησοο Βείνθθη ἴἢ6 ψογὰβ8 οὗ δίερϑηῃ 
Ἀεὶ ναὶ 6 αν ἴἢ ΟἿΓ ρῥγθβθηΐ δορί. 18 Βοάγοθυ. 
ΔΏΥ, Ἔχοθρί ἢ ἐδ σοποϊάϊηρ τηϑροσ, ἩΠ6ΓΘ Ἐπ 8 
ἸηςΘΓΓορδίνα βθηΐθηςσα ἱποϊ παΐηρ' ἃ Ὠορ(ΙΟἢ 155 ΓΟΠΡῚΥ 
δἰ ηγαῦνθ, δη ΓΠῈΥ ἃτ6 ΒΥ διθρῆθηῃ Ἔχργοββϑθά ἰἢ δ} 
αἰδεμγδῖϊνο βοηΐθηςθ. Α Προγίυ Ὠοΐ σγθϑέοσς (ἤδη βὰς] 
8ἃ8 416 οἴη Του πα τη (ἢ6 δερειαρ!πι: δῃὰ ὉΠ ογοίοσο [Ε 
15. ποῖ {πῆρ ο951016 [δὶ 80Π16 ΠῚ τορι ἢανὸ ἴξ ἴῃ 
(πΠ6 τππὸ οὗ δίερμβοπ. Κυϊποϑὶ οὔβογνθ, (ἰαὶ {6 
Ῥγορῇεῖ (ἤδη ργοσθθαβ ἴο Γθργθἤ θη ἰκ18 σομ ΒΓγ ΘΗ, 
ψἴ0 ὍοΓα δοαβίίηρ, ἴοο τπαῦςἢ οὗ [6 Τοιηρίο, δηά, 
ςοπίεπί ψἱτῇ (Π6 ΘΧΊΘΓΩΔΙ Άγεὴ5 οὗ τε] βίοη, πορ- 
Ἰεοιϊοά τϑαὶ απὰ ϑυρβίδδι δὶ μιοῖν, δη ργοζα 86 (ἢθπι- 
86 ]ν6 8 4}} δαίοίυ δηὰ ργοϑμυ υ Ἀδοδιβα «ζ6πονδῇ 
ὦνοῖς οὐρα ἡ ἰῃ6πι. Τῆεα ψογάβ κἡὶ δὲ γᾷ ὑπαπόδιον Δ Υ 
Ὧδ νΘΓῪ ψ6}} ΠΠυδίταϊεα ἴτοσ εἶ19 ΟΠ] ον" Πρ Ῥάδβαρ69. 
Ταιοίδη 48 (οηβογ. Ηἰβί. 97. (οη Ψυρι6γ) τοῦ ὑποχοδίοῳ 
δὲ τὸ τε εὐθυεργες καὶ τὸ εὔξεστον θαυμάξβει" ἢ] οἢ ρᾶδβαρα 
8 οἰίοα Ὁγ ννγεοιβίεϊη, δπηοηρ ΤΊΔΗΥ οἴδογβ, οη Μαίς. 
49. 428. Οτριθιβ ἃρ. (ἴθι. Δ]οχ. δίγοιι. 1. ὅ. (ςἰτοὰ 
ΡΥ Γδιὴρθ οἡ .0}}η}: Αὐτὸν δ᾽ αὖ μέγαν αὖθιν ἐπ᾽ οὐρανὸν͵ 
ἐστήρικται Χρυσέῳ εἰνὶ θρόνῳ, γαῖ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ βέβηκεν. 
Ελαγὶρ. {9π6, ν. 1, 4. 'Ατλας ὁ χαλκέοισι νῴτοις οὐρανὸν 
Θεῶν παλαιὸν οἶκον ἐκτριβών. 
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51. ΤΠ ἀϊδβοουτβα οὗ δίθρϑη 8 ΠΟῪ τηδη 165 {Ὁ 
ἑηέοντρίοα ; ἨῸΥ ἀοο8. νῇαῖ [ο] ονν8 οχϑο ιν σοἤοΓα 
ψ ἢ τῆς ργοσθάϊησ. ΤΠ 3{}]6 15 ϑυδάσην οπδηροά, 
δηά τῆ6 ΒροάκΚοὺ, ννῃο ἢ Πογίο ἢδα γΓασοουηϊοά τἢ6 ἢἐ8- 
ἴοτν οὗὨ [ῃ6 εν 8} ρθορὶα [ἢ ἃ οδἰπὶ δης ἰγδηφὶ 
0! Γι, ἀο068 ποῖ σοὸ )ογιυανα ἴῃ! ἢ 18 παγγαϊϊοη; ποῦ ἀοθ8 
ἴθ βδῆον ψγῆαϊς ἢρ τηρᾶηΐ ἴο Ὀ6 :ηΐογγοα ἔγοῖη {{}18 
Θηυπογαίίοη οὗ {ἢ6 ἔογίιπηθβ οὗ τῆ6 76 ν᾽ ϑἢ ρθορὶδ; 
θυ Ὀγρακ8 οὔ {Π6 τἢτγοδα οὗ [118 ἀἸβοοῦΓβθ, 5Βρ68 Κ8 απηὲ- 
ηι0 οοηοἰἑαίο, Δ ἃ 5. ΔΓΡΙΥ γα Κ68 τῃ6 Ἰυαρ68. Ηβποθ 
ΒΟΠῚ6 ἢανα {που ρῆῦ ται δίορΠοη, ἴῃ ἔδοϊ, 8414 ΠΙΟΓΘ, 
δι τῆδῦὺ δὲ. [ὺΚα ἢ 485, ἴον {πΠ6 88Κ6 οἵ Ὀγθν!ῖ, οπι- 
ἰοἀ4 1. (ὅθε ΓΑπηθουοἢ ἴῃ 1ος.) Οἰδοῖβ, ἤονονρῦ, 
(ποι τσ} γ,}) πιδϊηΐδιη τῃδὶ διθρῆθη νν88 ἤθΓο ἡπέδν.- 
γιινίθδα ΌὉΥ ἢ 18 δινάϊοτβΌ Τῆοβα ΨῆΟ Βυρροτί {15 Ορ]- 
πίοῃ, πηοϑί οὗ {{Π|6 πὶ δι! ρ Ὀόο86 τἢδι διθρί θη βΒ ἀΙβοοῦγβα 
Ψ 48 ἱπιογγυρίθα ὈῪ {Π6 τυπλαΐϊς δηὰ οἰδπιοιγ οὗἁ (ἢ8 
7.565 δηὰ {6 ρΡοορίθ, ψῆο ἀοιπμδηάοα τἢ6 ἀφϑδι οὗ 
[Π6 ΡΓΙΒΟΠΘΓ. ΓΏΪ8, Πού νῈγ, 185 Θχι γι 6] ᾿ηρτΓο- 
4016. Εογ [ἢ δίδβρῆθη δα θθθὴ σοιῃρβ]βα ἴο ὑγθὰκ 
{Π6 τῆτγοδα οὗ ἢ]8 ὨΙΒίοσυ ὈΥῪ {Π6 οἰαπηουτϑθ δηα νὶο- 
ἰδῆς οὔ πα διιαϊογϑ, οηθ ἄοθβ ἢοΐ 866 ον 1{ σου ]ά 
ἤάΡΡοϑη πὲ τ 6 δυιίῃοῦ οἵ {Π6 ἡϑγγαίίοη βῃοι α ρ8588 
(15 ὈΥ, βίησθ ἢθ, {γί οὐ, 10 νϑγ. δ4, [)48, ἴῇ 6χ- 
ΡΓ688 ψογάϑ, γοδῖθα νψῇδί οἤδοέ 1}}}8 [.81 ραγί οὗ 16 
ἀϊδοουτβα ἢΔα οἡ {{16 πη η45 οὗ ἢ18 Δι! ἀἸΓΟΓΒ; ΠΟΙ ἀ068 
12 ΘΑΒ}Υ ΔΡΡΘΆΓ ἤον [ἢ 6 Ῥεγβοη ψῇο ἴοοκΚ ἄονψη 1ἢ6 
ἀϊβοοῦγβα 1 της σου] ἢανο λεαγαὰ {686 τγοσάϑ. 
Βυϊ τΠ686 αἰ ου}{168 νη] 8}, 1 να βαρροβα ἴῃαί δῖ6- 
Ρἤθη ψδ8 ἰηίθγγυρίθα ΟἿΪΥ ΒΥ 1Π6 ἰΟΥἷἦ τη ΓΠΊΓΙΏρ 3 
ΔΑ ραβίυγοβ οὗ 6 ἤθαγεῖβ". ΕῸΓ {Π6 δα θα γΊη, 
ψγηο δά δἰγοδαυν ἀσίογιμϊηθα ἴο ρυΐ ἢ ἰο ἀδδίῃ, 
ὙΥΘΔΑΓΥ͂ ΜῈ [118 Ιοηρ᾽ ἀἴβοοιγβα, δηὰ ᾿γγιδίθαὰ ἢ 1ἢ6 

ἘΞ Αηὰ 80 οάαιϊάρε, γγῆο ραγαρἤγδαβθεβ (δι: “" πὰ ϑίερδεῃ 
βηάϊηρ, ὈΥ ἃ σοηξιιδεα ποῖ86 τηυτίηι ἰη ἴπ6 ρ]δοα, παῖ (ΠΟΥ ὑπάεγ- 
βίοοα ννδίςΠρὺ ἢϊ8 ἀϊδοοῦγβα ννδ8 ἰϑδαϊηρ ἰπθη), ἃ ηἀ ρεγοοϊνιπρ' ὉῪ 1Π6 
ΘαροΓΏθΕ8 οὗ {πεῖν σοιηίόηδηος ἴηι τον νγουϊά ὃὈ6 ᾿ἰΚα δοοῃ ἴο 'η- 
ἰεγγυρῖ ᾿ἰπ), ἈΡρ] εα Ὠὲ αγ56 } ἢ τΊΟΓα οἰ οβεῖν (0 ἢΐ8 ρεγϑθουςοῦβ ἱῃ ἴΠ6968 
τοιδγκαῦϊς νογά8, νυν ϊοῖ ἢ ὈοΪΪγ δάἀαγοββεὰ ἴἰο ἤδη ὑοῦ (6 
ἱηδυδηςσες οὗ ἴπ6 ΗοΪγ ϑρίγιῖ, ὈγῚ ψγοβ6 ἱπιτηδάϊαια ἀϊγοςῖ οι 6 
ερυῖκς;," δα. 
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ἰδεϊξ γοργθῃθηβιίοη οὗ {ῃπδϑιηβαῖνοβ νος τ σοπίαϊηο(, 
Δηἀ οΟἸΘΆΓΙΥ βοοῖηρ ν᾽ [ἢ 6γ {Π|8 ἀἰβαοῦγβα ἰθη 64, πον 
βορδη ἰο δνίησο [ἢ 61γ ΔΏΡΤΥ δε ρβ, οί ὈΥ οοιιῃ- 
ἰϑῆδῃςσθ, ραοϑίυγοθ, δηα πηι 8. Βυΐ δίθρ!θη, 
βίιηρ ἴο ἴῃ6 αυϊοκ δῇ {18 υηγοϑογνϑῆ ἀθοϊαγατοη οἷ 
{Π οἷν ΟὈϑιΠΔΟΥ δηἋ πη8] Πρ Ώ1ν, ΠΟΥ υἱΐοι8 1η νϑῇθδ- 
ΤΩ ΘΏΓΥ ἘΠ ΟΝ Ιληρσιιαρα νι δῖ, 1Γ τΠοΥῪ δα ποῖ 
1ηΓΘΥγαρίθα ἢϊπι, 6 οι] ἤᾶνα σουοἢαα ἴῃ οἴπογ δηᾶ 
τ] άοὺ ἐχργοϑϑίοηβ. Ηον ἰἴ παρρεοηθδᾶ [πὶ ἢ6 νῆο 
ἰοοῖς ἀονῃ τἢ6 αἸβοοῦΓγβα ἴῃ τ ηρ ἀἸα ποῖ γτϑοογὰ 
1ἢ}]5 1ηἰογγυρίίοη, Ηδἰηγῖοἢ8 ἢ85 Ψ6}} δοσομπηϊρα [ῸΓ, 
ὈΥ ϑιιρροθίης (παὶ 6 ἀἸὰ ποῖ ψιβῃ ἴο ὕγθαῖκ [ἢ 6 
{ῃτρδα οὗ 1 ὈΥ γεσοογάϊησ ἰδ Ἰηϊογγυρίίοη, ν ῃ]οἢ, 88 
11 ΡΓΟΌΔΟΪΥ σοηϑιϑίθα ΟΠ] ΘΗ [ἢ ραϑίυγαβ, ΟΥ δ πηοβῖ 
ἀΐδϑϑο, οὐ ἔοιυ πιμρηιαῦδ, τοῖς θ6 Ππ|||6 ρογοοῖνοά Ὀγ 
τΠ6 ννγῖῖθυ. Τῆδὶ διθρῇθη βῃοι!ὰ ἢδνο ἰηἀι!ρσοα ἴῃ 
ΒοπΊλον δι ἴοο ὈΠΓΘΓΙ ἃ βίγ!η ἀραϊηβί {Π6 ἤϑάγοῦβ, δηά 
1η {15 ᾿πβίδηςε [8}]6η βῃοτγί οὗ {ἢ πηβεκηρ85 οἵ ζ6808 
ΟἸὨ γι ϑί, 18, σοῃϑιἀθσηρ 4}} {π|ηρ8, ΘΧουΒ8 06, 51ης6 
{πΠ6 τοῦυ κα ψογθ, ροη {Π6 ψῇ οἷ, ψν6}} την 64, δηά 
6 [δα ἢ] ΠπΊ5861} 1.80 σαιι86 ἴοσ σοιηρίαίηῖ. Αἴ 4]} 
ανθηίβ, {πε ᾿πα]σηδηῖ ἔδο Ἰρ ννὰ8 ΝΘΓῪ {ΓΔη816ηΐ, 8Δη6 
ΙΏΟΓΕ τἤΔη δἰοπεα ἰὸν ὈΓ τ[ῆ6 (ἢ γιβ 8 τη ΘΚΉΘ688 
ψ ἢ ψ διοἢ ἣθ Ὀγθαῖμϑα οὐ ἢ18 Βρ|}1{ 1ὴ Θη ΓΔΕ Πρ’ 
ΤΏΘΓΟΥ δηάᾶ ραγάοῃ ἴον ἢ15 πηυγάσγοτβ. (Κιυϊη.) 

ΤΙΘ 88π16 νίονν οὗὨ [6 δ ῦ)]οοῖ ἢΔ8 θδθθη ἰδίῃ ὈγῪ 
Ἐοβοη 16 γ, δηα, ὑροη {6 ἢ οἶθ, 10 866 Π}8 ἃ [(0]6- 
ΤΑΌΪΥ σογγθοῖ οηθ. 1 σαηηοῖ, ἤοψανεγ, σοπηηθηὰ [ἢ 6 
ἠνροἠἠοίϊοσαὲ αἷν ΜὨϊσ ἢ 15 [ἤγονν ἢ ον ΕΗ ΘΙ ΓΟ} 5 δη- 
Ποϊδιοη ; ΠΟΥ σδῃ 1 ἄρρτονα οὗ (ἢ ονοῦ υαἰηυία α"}- 
ΘΏς6 5Βῆσδψηῃ ἰῇ δοσουπηίϊηρ ἴογ {Π6 πὲ Θγγι ΡΟ ποὶ 
Ιηρ Γεσογαάρή, ΟΥ̓ ϑυρροϑβίηρ 6 βρϑεοῇῦ ἰο ἢδνθ 

θδθθη ἰακθη ἀἄονη 1πη νυ γτηρ ὈΥ͂ ἃ 5ην!6 ἰΔοἢΥρΤΑΡ), 
ΟΥ 8ῃογί-ῃδηα ψγιίθγ.. 11}}18 15 (ηοΐ ἴο 880 ᾿γγθνθγθῃτ) 
ΔΙ οσοῖθ ον δωρροσὶἐϊοιδ, Δη ἃ 18 8] ον ἱηρ ποίῃϊηρσ ἴο 
1Π6 1Ἰη8ἰΓυπιθη  ὐ οὗ {Π6 ΗοΪγ δριτγιῖ, ψ ἢ ϊο!, 6 
ΤΩΔΥ βΌΡΡροβα, ψουἹὰ ϑυεϊοηἑέν 85518ῖ ἴῃ 6. ̓πβρίγεαὰ 
ΨΓΙΓΟΓ ἰῃ ΓΟσοογάϊπρ; {π|8 ΠΠΟΙΥ σοηῃοεῖνοα δάάγαεβϑ. 

561. σκληροτράχηλοι, δέ 7: πεοκοά, οδοέϊπαέΐο. ἸῺ τιοβὶ 
Ἰδησυδρθβ ΟὈϑυϊηΔΟΥ δηα αἰβορθαάϊθῃςθ ἃγα ΘΧργοββοά 
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ὈΥ σψογ5 ἠογίνεἀά ἔτοπιὶ λαγάμπεθαβ. 866 ΕἸθοῆ, τοὶ, 
ἄς Ψι. [6χ. Φ14. Ηδηςε σκληροκαρδία ἴῃ Μαῖίϊ. 10, 
δ. δηά δίγδοι. 6, 10 ἃ 11. ψἤῆδγθε σκληροτράχηλος 15 
864 ἴπ 1Π6 98Π|6 δΩηῆ86.ἁ. ΒΥ (Π6 Ηρῦτονβ ἃ ροϑγβοη 
οὗ {πὲ 5ογί 18 οδ δὰ ἢ ΠΟΡ; δΒ ἴη ἔχ. 82,9. ν ῇθγα 
γι ποθ 5, ΓΤ ἬὨδοά. δη [6 δερί. ἢανα σκληροτράχη- 
λος, ν ἤϊοἢ,, ἸΠα 666, 18 ἔΓΟ4ΌΘΠΙΕΪν 80 υβ6α ἴῃ {Π| δορί. ; 
438 ἴῃ εις. 11,6. γον. 2909, 1. 866 «α8ο Ηεειοά. 
Ορρ. 140. δΔηὰ ΤΖοίΖεβ οὐ {18 ρᾶβδβᾶρε. Ηδχγο ἴοο 
6 ὯΔΥῪ σΟΙΏρΡΑΓΟ (ἴο. ΕΡ. δὰ )ῖ1ο. 6, 18. Νοῦ ἴογε 
ἴη (6 (ἰεαγϑίῃ ἀυτίογεμη, ψῆοθγο ἀμγίογονι 16 ορροβοάᾶ 
(ο »πὲέίογοηι. Ἵ1εγοηί. Ἠρσδϑιι. 4,.1, 561. Θυδη τἰπηυὶΐ 
νδ] 46 πἢθ πιιησ Αιἰΐπηο 1ἴ8 65868 ἀϊιγο! δοῃορίίσοη 
δηά οίβ. δάάιιςθα ὄἽχϑιῦρ]68 ἔγοαι (ἢς ΒδΡΡιηιοδὶ 
ψΓΙ[6Γ8, ὅ68 δ). Κηδογ, 

δ1. ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ κι τ. α, ᾿Απερίτμητος, 
μησὶν ομηιοϊδοα, ΔΏΒννοΓ ἴο τἢ6 ΗΘὉ. δ. 1η (ὕθη. 17, 
14. : Ὀυύ1 ἤθγο 1 18 ἰάΚϑῇ ἴῃ ἃ βσμγαΐξίΐυθ Β6θη86. ΕῸΣ 
εἾχ6 Θαίογπαί οἰτουτηςοϊϑίοη 85 8ἃ ΒΥ0100] οὗ τηθηίδ] 
Πα πλογὰ] ρυγν, 8ηα οχιγρδίϊοη οὗ 6ν}} δοίη 5 
δηᾶ ἐδδίγοβ. ὅδο Ρδι]ο, ρῥ. 450. τὸ περιτέμνεσθαι, ἠδο- 
νῶν καὶ παθών πάντων ἐκτομὴν, καὶ δόξης ἀνδρεσιν ἀσέ- 
βους σημαίνει. Ἦδηςο, ἰη τ[ἢ6 ΟἹ δΔηά Νοὸν 'αβίδ- 
τηθηΐ, περιτομὴ 18 ΔρΡΡΙΙΕα ἰο 6 πεῖπά, δηὰ τηοίδ- 
ῬΠοΥΊσΔΠΥ 864] οὗ ἰῃο886 ΠΟ αὐβίδϊη ἴγοιη νίςθ, δηὰ 
ΒΌΡΌΓΘ88 ΘΝ] 1ΠΟ] Δ 1008. δ0 6Γ. 4, 4. (δερί.) περι- 
τέμνεσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν, ῬὮΘΓΕ δΥΠΊΏΔΟΝι18 
ἢδ8 ἀφέλεσθε πονηρίας των καρδιῶν ὑμῶν. δ66 Οτἴδί. 
Μδηδ88. νοι. 11. δῃὰ ΡῃΠο 8, 8. Τίαβ Ὀγ (86 ἀπε- 
ρίτμητοι τῇ καρδίᾳ ἃΓ6 τηθδῃϊ πηθ ΨΏΟΒ6 νῖςσθβ 8Γ6 
ὨΠΟοΥΓΘοΙΘ, 8η4 ἴῃ ψ ῃο 6.1} ῥγορθηβιι6β 511}} 
γρίδίη {Π6 1} ΟΥἹρΙηδ] βνᾶγ. δὲοθ ἴμεν. 26, 41. δηά 
ἘΖεκ. 44, 7 ὅδ 9. [ἢ {|ΚῈ πηδῆπογ, Ὀγ 1Π6 ἀπερίτμητοι 
τοῖς ὠσὶν ἅττα ἀδῃοίεα {056 ΨΠΟ86 ΘαΓΒ ἃγο βίορροίά, 
Ψ ΠΟ ΟὈβι δ οἰ ἔων α ἄδ θαν ἴο 16 1)ὶνίπο ργο- 
σαρίβ8. ἘΒ1Β σΘηΒιΓ6 ἰ5 ἰγεαυδηΐ ἴῃ (6 ΟΙα Τοβία- 
τηθηΐ, 8η4 80 τηυοἢ [ἢ ΠΊΟΓΘ Β6ν ΓΘ, 851ὴ606 {6 76 νν8 

π Αηάθ6ο Βρ. εάᾶῖοε, ννῆο οδδεσνθβ (παὶ ὃγ (ἢ6 μρποἰγομπεοὶξεα φαγε 
86 πηεληΐ δυο ἢ 88 ΔῈ 6ἘΓ8 δηα ᾿θδΓ ἢοὶ. Αὐά δὲ σοξηραγοβ εῖ. 6, 
10, ἐπεὶτ φαν δ ποτε οεα, απαὰ ἰἦοῳ οαπποὲ ἀφαγβεν. 
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6Γ6 ὑγουά οὗ οἰγουπιοϊβίοη, δη4 ἰπουρῇῆς 1 ΔΠἸ16 ἃ 
{οι νὴ (Π6 ἔδνοιυγοα ρεορὶθ οὗ Οοά. (Κυιῃ.) 
ΤὨ6 πηοίδρθοσ 18 ἰγοαυθηΐ. ᾿ῃ 1η6 ΒΔΌΡΙ πιο] νυτὶ- 
τἰρσϑ, ἔγοῦχ ψὨϊοἢ ΤΏΔΠΥ ΘΧΘΙΏΡ]68 ἃγα δἀἀυςεα ὮΥ 
ϑοποοίίροηῃ. 

51. Τῷ Πνεύματι τῷὦ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ψοιι ἤαυθ 
ρογροέιαϊίψ γοδὶδέοα ἐὴο Ηοΐὶν ϑριτγὶἐ, ἰ. 6. ἴΠ6 δά- 
Τηοη!ἴοη οὗ ᾿πδρὶγοᾶ ρῥγοοορίβ8. (Κυΐϊη.) Αναπίέπστειν, 
Μασ Κηδογ [6118 8, 18 ῬΓΟΡΘΙΚ υϑοεὰ οὗ ἃ οοπέγα 
εὐἱγιά; 45 ἴῃ ΡΙΪυι. ΤἼΏ68. Ρ. 18 ἡ. (οδἀ Ὀγ  εἴ8.) μηδὲν 
ἀντιπίπτει παρὰ τῶν ἱστορικῶν τοῖς τραγικοῖς. 15 ]ρΡἢΐ, 
ονανοσ, θ6 τοῦτο τυ] ἰγηθα οὗ ἀντιπαταγέω 
(866 Τπυοσγά. 8, 44.) ; δῃὰ {6 ρῥρτιμμῖνο 468 Β6θιη8 
ἴο Ὀ6 γΑῖποσ {πὲ οὗ οπὸ δοάψ 7αἰῆης 7ομ οὐ, οὐ ἴτα- 
Ρἰηρίηρ αἀποίλορ; δῃὰ (πογοίογα {6 ψοσγὰ σδῖηθ ἴο 
ἀδηοία γοϑϑἰβίδησθ οὗ δὴν Κιηά, θοίῃ πη]! ἄγ δηά 
οἴδογνίβθ. [{ 49 θθθη 1]πι5ἰγαῖορα ὃν Βδρδοεὶ, 1)6 
ἘΠοοσ, Υείβ8. δηά [[ττηϊϑοἢῦ οὐ Ηρτγοασοί. 6, 8, 18. 
566 4ἰ5ο Οτγοί δηα Ῥησειβ. Καὶ Π85 {ῃ6 86η86 οὗ 
(50) αἶδο, ὈΥ 8ῃ. 6}1}ρ5818 οὗ οὕτως. ὅ6ε ὅ.ἢ!]. [,6χ. 

δῷ, τίνα τῶν προφητῶν, ἃς. δὅ6ε6. Μαῖίί, 21, 88. 
8664. 29, 84. 56α4ᾳ. δῃά 1Κ6 18, 84. Κυϊηοορὶ ο"- 
ΒΟΙν65 ἰμδὶ {πθ86 ψογάβ ἂσ Ὡοΐ (ὁ Ὀ6 ἔοο ηιμοῇ 
»γε85θά; ΜὨΙΟὮ 18 ΝΘΓΥ {Γπ6. Υοῖ {Π6 ὨϊδίοτγΥ οὗ (6 
ψεν85 πιὶρῶς αἰπηοϑί 80} ἃ ἐδέογαί Δρρ]οδιίοη οὗ 
τ. ΒΥ {ἰῆδ τοῦ δικαίου 18 τηρδηΐ ἰῃ8 Μεββίδῃ, 
1. 6. οδι5 Οἠνιβέ, 8οὸ οδ θὰ ὈῪῚ ψᾺΥ οὗἁὨ διίηθηςθ, 
Οομιραγα 18. ὅ8, 11. Ζαςἢ. 9, 9. δὰ Αοἰβ 8, 14. 

δῷ. οὗ ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς γεγένησθε. ΤΠροδόται 
{πον ψαγα ὈΥ ἀδ] νοσηρς ἢϊπὶ Ἰηΐο {Π6 Βαπά5 οὗ Ρὶ- 
Ἰαΐθ ; δπά φονεῖς Βγ ἀε]νογίηρ Ὠΐπι ἰο Ῥιΐαϊα ἐπὶ ον ον» 
ἐο δο ρμέ ίἰο ἀεδαέη, πὰ τἰῃ8 ΒΙΚΌΠΠΕ 818 τωυγάοεγ, 
γγοιδβίθιῃ οἰΐθβ ἃ ρᾶββϑαρβ οἵ 1)οάογ. ὅδ΄ῇ΄ ας. ψ ΏΘΓΘ 

ἘΞΉεγο )οδάτ! ρε οΌδεγνεβ, [πὶ {Π6ΓῈ 18 ὯῸ Γεδβοη ἴο δοῃοϊιᾶα 
ἔγοτῃ ἤθῆοθ (δῖ ΤΏΔΩΥ 80 ΓΙ ρΌγα6Β ἘΘΕΕΒΕΙΝΕ.ΕῈΕ ᾿ἰβίουυ οὐὗἉ {Π686 
Ῥεγδθοι 08 ΘΣ6 ἀεδίγογεα Ὀγ (6 3 εννδ, 85 Νῖγ. ΝΠ ϊβίοη τηβδἰηϊαΐηϑ. 
““ {{ 16 ἠδίυγαὶ (88 γ8 86) ἴο υπαεγεῖδηά [ἢ 9 ἴῃ ἃ 1 εα ϑεηθ86, ΟὨΪΥ͂ 
886 ᾿ῃΕἸΓαδρ; [Πα πιοδβὶ οὗ ἱποηὶ ϑυ εγεα δυο ἢ ὈΠΟΣΓ ΠΥ ὑϑ8ρῈ ; δοά 
να Κηονν παῖ διϊεηρίθ ΤΕΓῈ βοζηθι 68 ΤΩ866 ἴυ ουϊ ΟΠ 81} {π6 μχο- 
Ῥδιοίβ οὗ εδοναῆ αἵ οὔθ. ὅε6} Κίῃρβ 1θ, 10 ἃ 14, δῃηὰ ΘΟΙΏΡΕΤΕ 
4 (χοη, 86, 16, ' 
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προδότης Δῃἃ φονεὺς δἴα κηϊοή, ἰο ἩΠ|, 1 Βυρροβο; 
{πὰῦ {Πθγ6 18 Πϑῖθ ἃ β8οτὶ οἱ οἰϊπιαᾶχ. [{ 15 Πηεὶ 
Το γκοα Ὀγν Οτοῖι8 (40. οά έν.) [πδὲ {ἢ 6 88η116- 
ἀγα νν8 οὔ] ροα, Ὀγ νἱγίι οὗὨ 118 ΝΘγῪ σοῃϑιϊ ας]! οη, 
ἴο συδιὰ δηὰ ἀεοίδηά τς ᾿νε8 οὗ τῃ6 Ῥγορῆθδίβ ψ "ἢ 
ΡΘΟΌ ΑΓ σᾶΓ6, ΠΟ πιυςσῇ ποῖα ἴο Ῥγοίθοϊ βιςἢ: ἃ 
αἰνίῃδ ΠηΘΘΒΘΏΡΟΓ ἃ5 ( γιϑὲ ννᾶ8 ἔγοπὶ ΔΏΥ 1Π]ΌΓΙΟΙΙ8 
Α558110 ; ἰηβίοδα οὗ ψῃϊοἢ (ΠΟΥ δὰ ποῖ ΟΠΪῪ ὈΔΒΕΙΥ͂ 
ἀοϑβογίθα ἢϊπη, θὰῦ Παα {Ποιηβεῖνοβ ὈΘΟΟΙΠ6 ὈΥ]ΏΟΙΡ 815 
[Ὼ 18 πηιγάθγ, 

δ8. οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων. 
Ὅτ 16 :ηϊογργοίδίοη οὗ {π6 ἴογηιυΐὰ εἰς διαταγὰς 
ἀγγέλων, {Π6 (ὐυπηπηοηϊαίοῦβ ἃγα Ὀ.Ὺ ΠΟ πη6 88 ἃρτγϑϑά. 
(δεθ. ο! ἢ ου τ|}18 ρα5845σ6.)ὺ Οσγοΐϊιι58, (ὐδίον! 8, 
ΟΙ.55, Ηρυμπᾶηη, Κτιοῦθ, [οοϑηοῦ, Μογιι8, δηᾶ 
Οἵ οι 8, Ἔχρίδ!η : “ Ποϑβδίβ οὐ δηροΐβ Ὀθϑῖῃρ ῥγεβθηΐὶ δ 
1Π6 Πρ ἢ ἢ οὔτ Γνν," οἵ, ““ διιοηρβί ἴγοορ8 
οἵ δῃρε]8 ; 81η66 (88 ὺ {{|6 ὺ}}) διατάσσειν Ἠοΐ ΟΠΪΥ͂ 
ἀφηοίθ8 ἴο οοπϑέϊέμέο, αῃὰ 480 ἴο ργοπιμίσαέο α ἰαιυ, 
Ὀυΐϊ 18 ΠΚανν 86 υϑθὲ οὗἉ [Π6 ἀἰδροϑβιίίοη οὗὨ ἴγοορβ [ὉΓ 
Ὀδί]6; 85 ἴῃ Φυσίί 9, 16. Χεοη. Ογγ. 6, 8, 1Φ. 
8, 5, 2. ϑ8ὸο (δῖ διαταγαὶ ΤΏΔΥ τηθδῃ ἔγοορϑ, γαηπΐδ; 
εἰς, ἴοο, θεΐηρ (Δ Κϑη [ὉΓ ἐν.᾽ Νον βίποθ δί (δἱ. 8, 
19. (ἢ6 1ἂνν 15 ϑαϊ4 (ο πᾶνο Ὀδθη διαταγεὶς δι᾽ ἀγγέλων, 
Δηἃ «αἱ Ηδφῦ. 2, ὦ. λαλεῖσθαι δι’ ἀγγέλων, ἴπ6 ἀθονα 
Οοπηπιοηίΐδίοῦβ γοπῆθσ ἴἢ6 νογὰς {ῃ8: “6 ἰᾶν 
Ργοπιυϊρσαίθ τη 1ῃ6 ργθβθῆσα οὗ δῃρε]β;" 88 ἴῃ 92 
Τα. ὦ, 2. διὰ πολλών μαρτύρων. Αηά ΡὨΠο. 1019 
Α. διά μαρτύρων κλαίειν. 78 ἱπιοτρτγοίδίίοπ οὗ 
1Π6 ραβϑϑᾶρθϑθ οἱ (4]., Ηβρ., δηά (6 ργϑβθηξ {ἢ6γ 
{1}. 15. αι 681] ὉΠΔὈ]Υ {Γὰ6, βἰποα διατάσσειν 18 ἃ 
ΜΟΓΔ Δρργορσγίαία ἴο ἰορ βαίίοη. (866 Κυγοθβ δηά 
1 οΘβ8η6γ.) ““ Βεβι465, ἰο Οοά δίοπο (88 Υ ἴῃ 60) δπά 
ποΐ (ο αησοῖς (88 ἈρΡϑαγβ ἔγοηι δογιρίῃγθ) 18 [ἢ8 ῥγο- 
του]ϊραϊίοη οὗ τῇῆ6. ἴμὰνν ϑιυϊαῦῖὶθ. ὅθε Εχοά. 921, 1. 
19, 22." Οη {δ σοῃίτγατγγ, 1 δοσϑάβ ἴο {86 ορίπίοῃ 
οὔ τῃοϑ86 ψῇῆο Ὄχρίαίη {Π6 ψογάβ: ““ γϑ ἴανα γϑοοίνοα 
1Π6 [μἂνν ῥσομη!) σαι Ὀγ Αηρο]5." (866 Βεχα, Ηδι- 
τηοηα, Κταυβ, δηὰ Ηδίηγι ἢ οἡ {Π|8 ρᾶ888ρ6.) Κορρ 
αηα Βεγρθγ οἡ Οὐ ἷδί., δῃά (δγρζΖον. οἡ {η6 Ηδῦτγενϑβ. 
Νον διατάσσειν ἀθποίο5 σεπογαίίψ ἴο οΥδσ δηά σοπὶ- 
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ἸδηἋἃ (ὅδε [λιΚα 8, δδ. 17, 19.) ; 4ἰ8ο ἴο δρροίηϊ ὈγῪ 
εὐϊςῖ, ργοπιαϊσαία ἃ ἰᾶΨ. (866 Αοἰβ 18, 4.) Δ] δὴ 
Ν. Η. , 15. τῶν πολιτικῶν ἕκαστα διατάττειν. Ἡ5ϊοά 
ΤΠδορσ. 74. (Θροακίηρ οὗ Φυρι[6Γ) εὖ δὲ ἔκαστα ᾿Αθανά- 
τοις διέταξε ὁμώς, καὶ ἐἑπέφραδε τιμάς" ἃ Ορρ. 276. 
Τόνδε γὰρ ἀνθρώποισι νόμον διέταξε κρονίων. ἩδηςθΘ 
διαταγὴ ᾿ἀδῃηοῖοβ ἃ τηδηάδῖθ, Δρροϊηϊτηθηΐ, ρτοπλ]ρα- 
(Ἰοῇ (48 ἴῃ ἴζοπ,. 18, 1.) ; διάταγμα 8ῃ φαϊςΐ, ογάθοε ; 
.1|Κ6 διάταξις τὴ Ρ8.110,9. Εἰς 18 [Ὁ ἐν οἵ διὰ 80 
{πᾶΐ ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων 15 Θαυϊνα- 
Ιδηΐ ἴο ἐλάβετε τὸν νόμον διαταγέντα δι᾽ ἀγγέλων. Απηά 
80 ἴἢ6 ψοτήβ 6 ἰάκθὴ ὉΥ (Π6 δοῃο αβδὲ (σά. 
Μοβᾳ. Το ρ]τγαὶ 15 Ἰθόγθονοῦ ρα ἴον [Π6 5:6. ΔΓ. 
Νὸοσ πϑϑὰ τὖ ΡῈ οδ]ϑοῖθα ἴο {{}18 ᾿ηἱογργοίδιςοη, [ἢδὲ 
διατάσσειν 5 8. {40]6 ΟἸΪΥ ἴο (σοά, δῃηὰ ποῖ ἰο αηροίς; 
ἴον ἀοἀ ρῥτομπιιίραίοα {6 [νν ὈΥ {ΠἸ6 πιϊπὶδένψ οἵ 
ΔΏΡΟΙ5. Βεβίαθϑ, [6 ραβϑϑᾶρθβ οἵ (ὐαἰαί. δπὰ Ηϑθῦ., 
πη]6 88 π ν 6 Ἰπηἰογριοῖθα 1ἢ ἃ ΝΘΓῪ σοηίοτῦ ΤΠΔΏΠΘΙ, 
οοηϊνηι τῃ15 πγοάα οὗἩ Θχρ᾽δηδίοπ. [Ι͂ἢ {6 Παγγαίοη, 
ἰηἀ664, οἵ Μοβ685 (ἔχ. 14, 92. 5Ξ64η.} {Π6Γ6 18 0 πλδῆ- 
το τηδήο Οὔ πα πιϊη δέγψ, ἩΔῪ, ἢοῖ ὄνϑὴ οὗ ἴπ6 ργε- 
δόηοθ οἵ δῃρεῖβ. Βυῖ τη ευΐϊ. 88, 2. τῆ6 Οτεοοϊς 
Ὑγδηβίδίοῦβ αν, ἰο 16 ψογάβϑ κύριος ἐκ Σινὰ ἥκει 
δἀάεά, ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ. Ιῃ ἔδλεῖϊ, 10 
ν᾽ 88 [Π6 ορίηίοη οἵ {Π6 δηοίοηΐ {εν {π4| (σοά, οἡ 4]} 
βοϊθιηῃ οσοδβίομβϑ, ἤθη Ηδ ἐἰθοίαγοβ ἢΪ8 θϑρβϑοὶδὶ 
ῬΓΘΒΘΏΟΘΘ, 15 Δοσοιῃρδηϊθα ὈΥ δηροὶβ (566 [ἢ6 ποῖα οὔ 
νον. 80.), δηὰ ἰμαΐ Ηδ ν 8 80 δῖ ἴΠ6 ρνοιημίραίίοη οὔ 
{πὸ [νψν αἱ Μουπί δίηδι. [Ι}α βϑυσσθθάϊησ ἃρ68, [ἢ 8 
ορίπίοῃ ψ8 ποὺ γϑϑίγοίθα ἴο (ἢ8 ργέδεηοθ, Ὁαϊ ἰη- 
εἰαά δα {πΠ6 γηεϊπίσέγῳ οἵ δῆρεῖβ; δηά 1η {6 {1η168 οὗ 
1η6 Δροβί!εβ ἴἃ ννὰ8 ἃ Γϑοεῖνθὰ οριηΐοη ἃπιοηρ; [Π6 
76ν 95, {παῖ τῃ6 [ν᾿νν γὰ8 ργοιηυ)ραῖοα ὈῪ αηρείς, ἃ8 
δεοοπάαγ αμΐλονγα. ΤΏΘΙΘ 15 ἃ Γϑιμδ κα Ὁ]6 ράβδαρο 
ἰο 118 ράγροβα 1η Ζοβορῇ. Αηΐ. 1, ὅ, 8. ἡμῶν τὰ 
κάλλιστα τῶν δογμάτων καὶ τὰ ὁσ ιὦτατα τών ἐν Τ᾽ οἷς 

νόμοις δι΄. ἀγγέλων παρὰ τοῦ Θεοῦ μαθέντων. ΕἾΠΑΙΙΥ, 
ἐμ 185 ̓η Θγργθίβι θη 18 σοηῆγηθα ΟΥ̓ ΙΏΔΗΥ ρᾶββϑᾶσεβ οὗ 
1η6. ΒΔΌΒΙΠΙο41] τγίϊοσβ, ρτοάασοα Ὀγ δ εἰβίθιη δῃηά 
δομοοίίροη, ΟἹ. 8, 19. ψαϊκας Βυθοι, ἔο]. 107, 8. 
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Ὅρι9 Μοβϑη ἰΙοζϑῃ ἀοσυϊ ; απ) δυΐοιῃ ἀδβοθηδογοὶ 
---ἰαηΐο ἰἰποῦα ρογοῦ [88}8 οδῖ, αὖ οαγηϊηλ οὐ ν!5ς 6- 
τοῖυτ. οὺυβ δυΐδιη βίδι πὶ «ζ681ῆδηχ δηροίυπι Ἰερὶϑ 
νοσδνὶζ, 401 1ρ81 ἰαρθηλ {γα 1 θ6η6 ογαϊηβίδηι οἱ 
ουϑιοά! δῖ : ΟΠἸ]ΠΘΒα 6 Δηρ6]1} δ16 608 Δο.} δυηΐ. 
(Κυϊ.) 

10 τ}15. Ἰδἰῖον 1ηἰογργοίδιίοη 1 τυβὲ δοαυΐθβοθ, 
ψΠοἢ 19 4180 βυρρογίοα ὈΥ ϑοϊοορίίροη δηά Βρ. 
Ῥρατοθ. οάήαγι ἄμα δάορίβ {ἢ ἢγϑίέ τηϑη!οηθα Ομ ; 
Βυϊ 1 ἀργθθὸ ψε Κυϊποοὶ ἰδὲ 11 88 πανοῦ Ὀδθῃ 
»Ῥγουοά ταὶ διαταγὴ ὯδΔ8 ΔῺΥ δυσί, δρηϊβοδίίοη 88 
ἔγουρ, δημαάνοη. (Ἰἠτγϑβοβίοπι ((Ὁ] ον Ὁγ (Βου- 
106} 18} ΘΧΡΪΔΙῊ8 1 : ἐλάβετε τὸν νόμον τὸν διαταχθέντα, 
τὸν ἐγχειρισθέντα αὐτῷ δὲ ἀγγέλου τοῦ ὀῴθεντος αὐτῷ ἐν 
τῇ βάτῳ. Βαϊ {18 ἰηϊογργείδιοη, Πονανοῦ Ἰηρ6- 
ὨΙΟΌ8, 8η4 1ῃ 50πῚ6 Γοβρϑςίβ ργοίδγαθ]α ἴἰο {ἢ ἢγϑβέ 
τηθηςοη6α ΟῃΘ6, γε 18 ἴοο ἢαγϑῇ; 8η4 Θβρϑοίδὶν 88 
1 Τοαυϊγαβ (ἢ6 ρ]υτγαὶ ἴο Ὀ6 ἰδκθη ἔογ {Π6 δίηρυϊαγ. 

δά, δ5. διεπρίοντο. ὅδ66 ἴῃ6 ποίθ οἡ ὅ, 8388. Πληρῆς 
Πνεύματος ἁγίους ΤῊΪ8 15. ἜχρΙαϊηρα Ὀγ σγϑθοθηΐ (οπι- 
τηθηϊδίοτβ, “Πα νι ἢ βδογοα δγάουγ, [.}] οὗ ἔογι!- 
{46 δηά τΓΔη 4} Π{γ." Βιιΐ {818 18. 8 ὑπ] υ5{{Ώ40]6 
Ἰοννεσίηρ οὗ ([Π6 β6θη86, ΠΟ ἢ γοαυΐγοβ, “ σοι ρ]οίοϊγ 
δΔηϊιηδίοεα δηά βυρροιτίεα ὈΥ [6 ᾿ἰηθυδησα οἵ {6 
Ηοὶγν ϑριίγιι." Οτ ἀτενίσας 866 (ἢ6 ποία οη {μ|Κα 9, 
ὅθ. δἀπὰ ΑοἴΒ 1,10. [{ 8 οἴ τηογα ἱπηροτγίδηςθ, ἢον- 
ΘΝ σ, 0 Θη 4 Γα Ἰηἴο (ἢ6 τηρδηϊηρ οὗ {πΠ6 ψοσγαβ εἶδε 
δόξαν Θεοῦ. ΒΥ (ἢ δόξα τοί, ἡ)ο (, Μαποοδ 8, 

, δηά οἴποτβ, νου]ά υηάδεγϑίδηα 8 οἱουα διητἰηρ Πρ ἢἴ- 
Πίηρ, 88 ἃ 5υ1η00] οὗ [ῃ6 1)᾽νη6 Ῥιβεεῦςε; Θϑρθοὶ- 
ΔΙΪῪ 88 [ἢ6 ἤδάνθῃ 15 )υϑί δἴἶἴογ βα:ἃ ἴο ἢανα ορβηθά; 
ψ ΠΟἢ 18 ΔΡΡ]ΙΠ 40]6 ἰο ᾿ρῃϊηίησ. Απά {Π6Υ τοίδσ ἴο 
Μαῖί. 8,16. Βυϊΐ (815 15 Θχοθθαϊηρὶγ Ἰονψογίηρ {Π|Ὸ 
στιδηάδυγ οὗὨ (Π6 1468; δηά (88 Κιυϊῃοεὶ οδ]δς(5) (8 
Βρεοσίδίουβ 887 Ὠοιἢ!ηρ οὗ 1. ΤῊΪ8 15 α͵50 ἃ βυίῃεϊθηϊ 
ΔΏΒΨΟΓ ἴο {ῃ6 Βυροί6815 οὗ Μαῃοοθίυβ αηὰ ΥΥ̓ Τ8[ι.5, 
ἰδὲ {86 Ὠδανθῇ γγχὰ8 σϑδὶν ἀϊν!ἀθὰ, οὔ τθηάογοα 
ἘΓΒΏΒρΡΑΓθηΐ, 80 ἰῃδὲ (Π6 ἰἤγοηα οἱἔἁὨἩ ΓΟ γί βι᾿8Β φίοσυ 
ἴμοσο Ὀθοδῃιθ ν]810]16. Εοσ, 88 Πϑοδαγί ἀρ γοιηδυβ, 
ἴ νου ]Ἱα (ἢ πι5 πᾶνα θ6Θη α πιγαοίε ἐχογ θα ἴῃ γοδροοί. 
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ἔο αἰΐ ργεδοπέ ἐο ργευθηέ ἐΐόηι ἔγοηι δοείηρ ἰέ. 81}}} [685 
σδῃ 1 ἄρργονα οὗ (6 ἰῃϊαγργοίδιίοη οἵ βθνθγαὶ γὸ- 
σρηΐ ΤὨροϊορίδηβ, 885 ΜΊςἤ 8618, ψῆο ἰακα [ἢ6 νψογάϑβ 
ἴο Ὀ6 ΠΟ Πη0Γ6 [ἢ 8η ὨΙΡΏΪΥ ἤρσυτναίῖνα ὀχργθϑϑίοῃ 
οἵ δίβρμβϑῃ, διιβϑίησ ἔγοπὶ ἤγπι (41{}} ἴῃ «681.8, δῃά 8 
Ρογβιυϑϑίοη δὲ ἢ6 βῃῆουϊά βοοῇ Ὀ6 11 πὶ; δηά 
ΨΠῸ ΓΟΡΓαβθηΐ παΐ δίθρῃθη νγ»88 88 ἥγιην ρογϑυδαάρά 
οἵ ψῇῆδι "6 αἰά ποέ 566, ἃ8 ᾽ξ Ὧδ6 δα γοραῤίψ δθοπ ἐξ, 
ΤῊ18. 18, βιιγαἶν, αἰτα ΘΧρΙ αἰ ηηρ ἅν ἴἢ6 ρ]αίη 
86 η86 οὗ τ1ῃ6 ψογάϑ8, δηἦ ΒρΡ0όο868 "σῇ ρορίϊς ᾿πηασ ΓΥ 
1ῃ ἃ 51:Π|0]6 ρῥΓοβθ ρᾶβϑϑᾶρθ. [{ 15 ποῖ ἃ8 1 (ἤθγα ῃδὰ 
Ὀδθῇ Ὧο πιο ἴμδη ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν, εἶδε δόξαν 
Θεοῦ, ὅζο. Βιιὲ διθρῆθη 4180 αὐξγηι τα ἢ6 5669 {Π|18. 

71}86 θοβ-ουηάοὰ ορ᾿ηϊοη 86 618 ἴο θ6 (δὲ οὗ βοιηθ 
δηϊοηΐ, δηἀ πιοϑὲ τηοάθιη (ὐοτηπηθηίδίοῦβ, ν᾽ ΠΟ τηδίῃ- 
ἰδΐη {πᾶτ [Π6 (Ὠϊηρ 8814 ἴο Ὀ6 ἄ0η6 18 ἰο 06 Θχρίαϊηρᾷ 
οἵ δῃ ἐκστάσις, ΟΥ υἱδίοηαγν γεργεϑοπέαξϊοη, ΟἹ (88 
Τοάάνιάρε 84γ5) (ὐοα᾿β τ γδοι οι ϑ Υ Ἐ Τρογαίηρ οἡ 
ἢ15 ἰπγαρτηδίίοη ; 885 θη χοζιοί 881 1ῃ ἢ]8 ἤοι156 
δὲ Βαῦγίοη διηοηρ 6 οἰ οιβ οἵ ψυαδΐ),, ἀπά βὰν .16- 
ΓυΒ8 ] 6), δη δεοηιοα ἐο ἠϊηιδοί ἰγαηϑροσγίθα {Π|{ἢ6γ. 
366 α͵5ο 15. 6. Αρος. 4, 2. Αςίϑ 9, 10. 

ΤῊ18 βίαπαϊηρ οἵ 96808 δ [6 τρῇς Ὠδηά οὗ Οοά 
ἀο68 ποΐ (ψηδίθνοῦ πλᾶὺ Ὀ6 ὑγροᾶ ἴο {παΐ εἶδος Ὀγ 
ἘΔΌτΙοῖυ8 δηὰ ) 01), πΚὸ τ86 ἔτοφαθηΐ ρῇγαβθ, “Ὃ 811 
δῖ {Π6 τίρῃς δαηὰ οὗ ἀοἀ," ἀδῃοίθ {6 σογαὶ αἱρηϊν 
δἃ τηἈ] ΒΥ οὗ Οοα, θυ (48 15 γοιημαγκρα ὃν (ξου- 
ΤηΘηἶι5, ἔγσγοιῃη (Πγυβοβίοιῃ, δηα οἰῇθγ Εδίῃδγβ) [ἢ 6 
ὈΓαβθηΐ δηα ρεγρείιδὶ δϑ58ἰϑίδηςα οἵ (Σοά : ἐστώτα καὶ 
οὐχὶ καθημένον ὁ μακάριος Στέφανος ὁρᾷ τὸν ᾿Ἰησοῦν, ἵνα 
δείξη τὴν ἀντίληψιν τὴν εἰς αὐτὸν, καὶ πολλὴν τῷ ἀθλητῇ 
τὴν προθυμίαν παράσχη, τὸ τοῦ βοηθοῦντος ἐπιδείκνυται 
σχῆμα. Τίια βᾶπη6 νἱενν οὗ (Π6 βυδ]θοΐ ᾿)ὰ8 θθη 
δαορίεα Ὀγ Οτοίϊι5, Ταγῖον, Ἰ)οαάναρο, Βοβθηιῃ. 
ΚΏδΡΡο, δηά Καυϊηοεϊ. 

δ7. κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλη. ΤΠοΓΘ 18 ποιίῃοε 
ΒΌΡΡονς ἔτοπὶ Μϑ 5. ΠῸΓ ργοθδὈ} Υ ἴῃ [Π6 σοη]δοίαΓα 
οὗ Βαίίον δῃηὰ Νϊοϊηδοσγ, κράξαντος ; (ΠΟ ρἢ 11 πιυδὲ 

Ἐ 1 ἐδ. ντεἰγαομίοκεῖν, δβίηος (δα ᾿πγαρί παιίοη οὗὨ ᾿(861} 15 ἠοΐ σαρα- 
016 οὗἁἨ ρῬοσίογπιϊ ρ: ΔΩ ϑυοῖ νοηάοσα. (οάάι.) 
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θῈ δαιηϊἰοἀ {πὶ (Π6 σγηι 18 β8οπηθί!Ππ168 ΔρΡ᾿Ϊοα ἰὸ 
Ιουά δῃηὰ φδαγηθβί ογδίογυ, Ὀοΐἢ ἴῃ (ἢ6 Νὸν Τοβίδ- 

᾿ χῃρηΐ, δηά ἴῃ (Π6 (Ἰα588ϊς 4] ψγιίθσθ. Α8 ἴο {86 οὔ]οα- 
τἴοη οὗὨ ν ἰκῆδοῦ, (Πδἰ οὔθ 4068 ηοΐ 566 ΨΥ (6 68 
δῇου ἃ ἢᾶνα βιορροα {ἢ 61Γ 688, 48 ἰἢ {πΠδνῪ ἢδα τἢθδι- 
δ6ΪΙνθ8ϑ θθθη ἰου!γ νοςϊδγδίηρ, {{}18 15 ἃ τῇ 6γθ αυ!]Ὁ- 
Ὀ]6, δῃά ργοσθϑβ ροὴ ἃ πιρὶϑυηἀογϑίδησίης οὗ ἴἢ 6 
Ρυγροβα ἴογ ψ]οῖ ΠΘῪ δίορροά {Π6ὶΓ θαγθ, ψ 1 ἢ 
ψ 88 ὨΟΐ 80 τηποῇ ἴο ἀνοϊά ᾿δαγίηρ (ἢ6 Ψψογάβ οὗ δίο- 
ῬἤΘη, 8ἃ8 ἃ ΒΥ }00 168] πηγοάα οἵ Ἔἀχργθββϑίηρ ἀθίθϑίδίοη 
δΔηἃ Δρἤογγθησα δὲ ἤθᾶγιηρ ὈΪΆΒΡῃΘπΊΥ. ὅδε Μείϊ. 
7, 28. 7οἷ. 19, 12. δηά Δοῖςβ 19, 928 ἃς 82. νῇσγο οὗ 
(ἢο86 Ψῆο δ νϑὺ. 28. ἅγθ 5α! κραϑεῖν, ἃ8 ἤ6ΓΘ, δὲ νϑυὺ. 
20. ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν, εἰς τὸ θεατρὸν, συναρπάσαντες 
Γαΐον καὶ ᾿Αρίσταρχον. | 

δ7. συνέσχον τὰ ὦτα αὑτών, ἐΐον σἰορροά ἐλοὶν εαγ5. 
ΤῊΘ ψογὰ ΡΙΌΡΘΥΪΥ βρη! ῆθβ ἴο ἢο]ά οὐ ἄγαν ἰορο- 
{Π6γ, 88 ἀγανηρ οἰοβθ {Π6 5. ΓἸηρ8 οὗὨ ἃ 8δἴςῃο) . δηὰὲ 
18. {Π6 ον 6 ἸΏΟΓΘ ΡγΟρΟΓΥ Δρρ] 16 ίο οἰοοΐησ (ἢ 
ΘᾶΓ8, (ἤδη ἴο δέορριησ ἴῃθπι (ἰΠουρῇ Ὀοίῃ ργοάαποσ 
[06 βάπη6 εἴδει). ὙΤ 8 8, ἰῃὴ [,δἰίη, δχργθβϑβθά ὈΥῪ 
οοοἰμάθν6 αιγε8. Ῥιϊουβ δια Ῥβίβ. ργοάοθ πηϑην 
Ῥάββᾶρϑϑ 2 Ππιϑίγαϊϊνα οὗ ([ῃ68. ρῆγαβθ, (ἢ8 δοίίοῃ, δῃά 
1ῃ6 {τἰηρ᾽ συ ῆθα. ΟΥ̓ {{Ππ᾿|886 {Π6 πηοϑὲ ἱπιροτγίδηξ 
ἅτε οίέιχ. ὦ, 84. τὸ δὲ ἐμπεπλῆσθαι τὴν ἀκοὴν ἐπὶ τὸ 
ταῖν χεροῖν φραγῆναι" καὶ ἐπιλαβεῖν δὲ τὰ ὦτα, πεφράχθαι 
τὰ ὦτα. Ριίμέ. Ρ- 1005 Ε. τὰ ὦτα καταλήψη ταῖς χεροὶ 
δυσχεραίνων καὶ βδελυττόμενος. ΤῸ. 6409 ἃ 788. ψγἤοΓδ 
γα ἢᾶνα (ἢ6 δχργθϑϑίοῃ ἐπέχεσθαι τὰ ὦτα. ΡΑίζο. 
984, 28. οἴχεσθαι προσοποκλειομένους ἑκατέρα τῶν χειρῶν 
τὰ ὦτα, μὴ ἄρα τι ἔναυλον ἀπολειφθὲν ἀηδίαν ---- ἐργάση- 
ται. ἤγοπαθις ἂρ. Επι3θῦ. Η. Εἰ. δ, 90. (βρεακίηρσ οἵ 
ῬοΪγοαΓΡ): εἴ τι τοιοῦτον ἀκήκοεν ἐκεῖνος ὁ μακάριος καὶ 
ἀποστολικὸς πρεσβύτερος, ἀνακράξαι καὶ ἐμφράξαι τὰ 
ὦτα αὐτοῦ. (Οἴο. ρῖο ϑεχίίο ὅθ. “Τρωζο). 9θ. Ἐχδοτ- ᾿ 
τυ Μυτγπιθχ ᾿πδυάϊταπι [βεΐπι5, δὲ Τσο[αβὶ5 δυιγῖθι8 
ΔαΓΟΡῚ ῥγοίίηιι8. “οηι. Οα. 177 ὃς 47. «εἰς 19, 84. 
δγ, 27, 14. Ῥ5. ὅ8, ὃ ἃ 6. ἔγοιι 411 ψῃϊςἢ, δπᾶ ἴτοπι 
Οἵα ραββᾶραβ, ἱῃο] ἀϊηρ ΒΔΡ ΙηἾο4] οὨ 68, ἰὶ ΔρΡΡΘΑΓΒ 
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[ἢδι οἰοδίηξ, οἵ δίορρίης ἐΐδ φαγϑ δγἃ5 80. 8118] δαί! οη 
ἢ (6 δηςΘη18 Οἡ υϑίηρ' ὈΪΔΒΡΠΘΙΩΥ ΟΥ ᾿πήθοθηου. 
50 {παῖ 10 γγᾶ8β ἃ δσυηιδοίϊοαἰ δοῖϊοη, Ἔχργαβϑῖνα οὗ ἀ6- 
ἰεβίδιοη δηἀ δὺῃογγθηςα. 

ὅ8. ἐλιθοβόλουν. Ματἰκ]Δη οἡ ἴ,γ8. 167. σοη]εδοίιΓ69 
ἐλιθολόγουν. Βυιΐί Πα δἴϊεγναγάβ δϑδπήοηβα {ἢ15 δηθη- 
ἀλίοη. Μδηγ ογς8, πονθνοῦ, ἃ5 ΑΙ ΚΉΔΟΊ, βἰυ)- 
816 δἱ {π6 Ὄδχργβββϑίοῃ, ψῇϊοἢ {Π6Υ πιδϊηΐδίη σδηηοί 
θ6 πβάεε σὰ οὗ τὴ6. δέοπὶηρ᾽ ἐξποίξ, βίηςα ἐἠαΐ ννἃ8 
σοι Θησ6α ὈΥ {Π6 ψ]ζη68865ὅβ. Ηθηςα βοιηα {ἐπ η Κ 
ταὶ {Π6 32γδὲ λιθοβόλουν ἀδηοία8 ΟὨΪΥ ἴΠ6 οσοπιπιθποε- 
πιοηΐ οἵ ἴῃ6 δοίΐΊοη. Βυΐ {118 πηοάδ 18 [140]6 (ο 186 
δ8 16 ΟὈ]εοῖίοη ψ] ἢ (Π6 ἰαϑῖ. Οἰἤοιβ (Δ Κα {Π6 20»- 
η16 ἐλιθοβόλολουν ἴἰο ἠδηοΐα {Π6 τοδἢ οΥ ἱπέρηξίοη, τὴ 6 
ἰαέέον" [6 Θχεομέϊοη οὗ ᾿ἴ. δι ηγι ἢ τπηἀογβίδηκϑ ἴῈ 
οἵ ργοραγαέξίοη ἴον δίοηϊηρ. 

Βυΐ 4}} 1Π15 5668 {Π1|6 τῇογα (ἤδη ϑοϊθιῃ {γιῆϊηρ. 
Μανκὶδηὰ ᾿ηἀθοά οὔϑογνοβ, ἰἢδί 1{1| Ρ6 ἰάθη οὔ ϑγ- 
86 1 θγα ΜΨ|] Ὀ6 Δ πη ΘΟΘββάγυ σορϑιοη οὗ {Π6 
5816 (ἢΙησ. Νον ΒΌΓΟΙΥ δ γορϑιοη, (τ! ἢ 18 80 
σῃαγδοίθγιβϑις οἵ τῇς Ογθηΐαὶ, Η 6] ]θη]5ε]ς, δηα ϑογρ- 
ἰαγαὶ βίγ}6,) 80 ἰθαγηθα ἃ τηδῃ οιρῆϊ ἢοΐ ἴο ἢδανθ 
βία 016 ἃ : δηα 848 ἴο μΠΠΘΟΟσδανΨ,  ὮΥ Βῃου} ἃ γα Ὀ6 
80 ΓΙσὶα 1η σΓΙΟἰϑίηρ ΡΟρυΪΑΓ ΡὨγαβθο] ορΎ, ἴῃ ψ Π]ςἢ 
ΤΏΔΩΥ [δίηρ5, σέγίοίίν δρεακίηρ, ποί πϑοθσϑαγῳ, οσουγὴ 
Ι 488θηί ἴο ΚΙοβὶιι5, Βοβθηῃηιηῦ  ) ον, ἀηα Κυϊηοοὶ, (Πδὲ 
{Π6 (Ὠϊηρ᾽ 18 ΕΧρΓΌθ86α πῖίογθ ἠΐβέου σου μῆι (ΟΥ̓ ΤΑΙΠΘΓ 
1η [6 ψΑν οἵ ρορμίαγν' παγγαξίο"), ται ψοπογαίν (νοτ. 
δὅ6.), δΔη4 ἴζθη (αἴἶογ δῇ ᾿ἰῃβϑογι ο γΓαοϑρθοίηρ [ἢ6 
Κοορίηρ οἵ ([ῃ6 οοίῃ 68 Ὀγ δ40]) ραγἐϊομέατγῖν (νεῖ. δ7 
ὃς 58.) 1. 6. ΌΥ τοΐοηι ἢ6 Ψ 88 βϑἰοηδά ; δηᾶ ἰῃθῃ 8016 
τοιάγκαῦῖα οαἱγουτϊηϑίδησοθ δῖ Ὠδγγαΐθα, ψ] ἢ 8[- 
τοπάρδα {{|6 βίοῃ!ηρ,. 

. ὅ8. οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια. δ'66 6, 18. 

Ἐ ΤὨ89 νγὰϑ πεοθβϑαγῃ, δίηοα {Π6 βδίοῃβϑ ὑγεσα Ἂχοθθαϊηρν ἰαγρο. 
“Τῆς 888 οἤϊος (οὔδβογνεοϑ ϑοποείίρ θη) οἵ ἰοδίοϊρ ἀεαῖΐῃ οὐ (δα 
οὐαὶ ἀδνοῖϊνε οὐ [6 εοὐέπό3εος. ΤΠεγαίογο, ἰΐ {παῖ (Θϑ  ΪΩΟῺΥ 
να8 ἴτυο, ἴπαγ αἰά ἃ οοὰ νοσῖ, 8:ηοε (ΏΘΥ δαπλϊηϊδίεγοα }ιι8[166. 
Βιιι 1 τοῖν τοβιϊ Ων τνᾶϑ ζαίδο, δυο ἃ τ 6 88 μυῖ ἴο ἀεδίϊ δὴ 'ῃ- 
ποσομῖ ρμείϑοη. 866 ϑδηβμθανίη, [οἱ]. 45, 1. οἰϊεὰά ὈγΥ [ἐρμιίοοι." 
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“ ΤἬοΥ Ἰδἰὰ δϑι46 {ΠπῸὶν οἱο 68 (5αγ8 ΤΠ ΘΟΡ γα), 
(ο θ6 ἰπσῃ τοῦ ἴον {πεῖν οἶδας." γεῖβ. ἤθῦθ οὔϑεγνθϑ, 
ἐἰδίὶ τοι (6 ψῇοϊο ργοσθάμγα νγὰβ Πα] (866 {Ππ 6 
ῃοῖς οἡ Μεῖϊ. 66, 06.), γεῖ (45 τοί δηά ΒεΖε 
δα ρ651) {ΠΟῪ νυ ϑῃ ἴο β6θπὶ ἴο ἀο ποίῃίηρ δρδϊηϑβὲ 
{|ὸ ἰᾶνν, ὈΥ ψ ]οἢ 1 νἃ8 ογαογοὰ (δὲ {Π|6 ΜΙ Ώ 8869 
8βῃοιυ ἃ σαϑί (6 ἢγϑί ϑἰοπθ. ὅ66 Ὠθεῖ. 17, 7. 

ὅ8. νεανίου, α ψομέβ. ϑ88ϊ δα ᾿ηἀδοα τπθη δἱ- 
ἰ(αἰποά απΐο ᾿πδηῃοοᾶ ; Ὀυϊ [ἢ15 ΕΧΡΙΘβϑίοη, ἱποπιά- 
1ῃ 0 νέος Δ νεανίσκος, 15 8130 86α οὗ πιε,, δηιἰ ἰῃ 56 
ἴη ἴΠ6 ἤονοειν οὔ (Ποῖ ρα. ΤΙ υ5 [)ᾶν!α, ἢ Π15 σοιηδδῦ 
σχῇ Οοἰϊαι, 185 ΟΥ̓ ΨΦοβορι. Αηΐξ. 7, 9, 2. βἰγί 
γεανίσκος, ἰῃηου σῇ 6 ψ88 ἤθη {ΠΙΓΟΥ γθαγα οἷα. Απὰ 
Ὁ. (488. 86. ς8}185 ψι 18 Οαθβαγ νέος, ψἤθη δρουΐ 
ἔοτιΥ νϑδῖβ οἷά. (ἰββδγ, ἴοο, οδὶν Απιοην ααοέεδ6- 
οοπς Μ  Θη {ΠΓΓΥ γοαγβ οἵ αζθ. ὅ66 (ογί. οἡ δα} } 81. 
(αϊ. 98, 1. Χρεη. Ογν. 8, 8, 12. 

ὅ8. ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα᾽ Κύριε Ἰησοῦ, ὃ.τ.πιμ. 
1 158 ρ]αίη τῃαὲ δίορῃθη ἰἰεγα οὔὔδγβ μρ Ῥγαψδγε ίο 
εἶεσιϑ. ὝΌΏΥ 80 τῆὰηγ (ὐΟἰπηθδηϊδίονβ βῃου ἃ ἤἢὰνθ 
θ6θη δηχίουβ ἴο πᾶκα δίθρῃθη οἵδ πθῖ ἢΡ αηΐο 
Οὐοὐ ἐκ αέλον, 1 Κησν ποῖ. Καϊηοεῖ, ΝΘΓΥ ΡΓΟΡΘΓΙΥ, 
ἀοίεπηής {Π6 σοιϊιηϊηοῇ εὐ γῶν σα θνι ΨὨΙΟἢ., δἃ5 ἢθ 
οὔϑογνθϑβ, ἰἴ56 οοπῆτπιθἀ ὈὉγΥ ἄρος. 12, 40. δα ὉΥῪ 
1ηΠ6 ψοτὰϑβ ἔρχου κύριε Ἰησοῦ 1ἴ 158 ρἰαίη (Πδι «6808 18 
αὐἀήγεπδεαά ἱπ ργαψον, Ἡρηςα ἰἰ 18 βίγδηρα τΠδὶ Ὦγ. 
Βοηιεν, ΚιοῖΖ, δηὰ Ναϊοκηδογ, βῃουϊ ἃ ἤδνθ ῥτγο- 
σβοὰ ἰο ᾿πβογῖ Θεὸν δῇϊεδ.. ἐπικαλούμενον. Β6η1) 

{πη Κ8 τπδὲ 1[Π6 Θεὸν, 1. 6. ΘΝ 88 θ6θηὴ δυβογθεα ὈγῪ 
{πΠπῸ ργεσθαϊηρ ον. Βιιΐ (ῃ6 ἀαγέϊοίθ 18 4180 τααιῖγοα, 
δηά ᾿ἱπάθεὰ ἰ5 ἠομηά ἰῇ (ἢς ἰοχὺ οὗἩ (Πγγϑβοβίοιι᾽ 
δ4ῖἢ ἩοτῖΪγ. [1 18 ἢονονογ ρὰΐ Ὀεΐπταθη ὑγασκοῖϑβ, 
8ἃ8 1 Βρυτγιοι8, Δηἃ ἢΔ8 ΘΥΘΓΥ Δρροᾶγδησα οὗ Βανι; 
ΘΟΒΊ6 ἴτοιῃ [ἢ 6 πηδύμίη. (ὐδγίδΥ {Πθγὰ 15 ὩῸ ζσϑᾶ- 
Β0Π [0 βὺῦρροβθο, ἔγοπι ( ἢγυϑβϑοβίοπη) Β ον ψογάβ, {Πδΐ 

ϑεδοεῖίροη (6 ῥγοσθεῦβ ἴο δῦ, ἐδαὶ ἢθ ἢδ8 ποῖ 966 ἢ 8ηΥ͂ τηϑηςΐοη 
ἰπ τῆ γεν ΙΒἢ τυτίτεγα οὔ τἢ8 ουβῖοπη οὗ Ἰαγί δ᾽ ἄονγη ο} οἴ 658 δϑὰ οΌπι- 
τοὶ ηρ ἴα ἴο ἴῃ6 οἤδιρζα οὗ δῃοίπεγ. ὙΠεογείογθ ἴδ 6 [ο Πονν πες 
Ρδϑβᾶρδ ΠΙΔΥ͂ 6 δΔοοορίδο!ο, Ατὶδίορι. εβρ. 408. ἀλλὰ θοιμάτια βα- 
λόγτες θεῖτο. 
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86 80 γοδά. Βιιΐὲ "6 [πὲ 85 1 του, (6 γοδάϊηρ' σδηποῖ 
86 τοσοῖνοά, βἰησο (45 Μαγκίδηα οὔβθυνθ8) [1 15 [Ὰγ ἔγοπμι 
Βδίηρ᾽ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ (ο υηἀοΓγϑίδηα Θεὸν Δ[ἴ6Γ ἐπικαλούμενον, 
{δὲ [ἰ 15 φυ!{6 ΘΟὨ ΓΑΓΥ ἴο δίθρῇῃ θη Β ϊθηϊίοη, ΝΠ ςἢ 
ἯΠ85 (0 ἀ16 ἃ ΙὩΔΓΙΥΓΊίΟο {Π6 αἰυπὲέν οὐ «ζόδιι5 Ομ νϊδέ. ὅ0 
{8 10 15 ἠξπι οπἶψ ἢ ἸΏνΟΚΘΟΒ, 85 1 ἢδα Ὀδθη ψυγ θη 
ἐκικαλούμιενον [τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν], καὶ λέγοντα, Κύριε 
Ἰησοῦ, δέξαι, δες. οαἰδηρ ὡροη ἰΐ6 [ογὰ «6505, αμά 
ϑαγίηρ, ον υεδιϑ, τϑοδῖυθ πῖῷ δρὶ»ἐ. ὅδὅβε )οά- 
ἀγίάρε, ὙὙΒΙΌγ, δηα ατοίϊυ5. ὅδὲι6}} βι θδμ 1 ἸΟΏ8, ΟΥ 
ΓΟΡΘΙ ΠΟ ἀπὸ τοῦ καίνου, ἔγοιη (ἢ6 σοπίοχῖ, το, θνθῇ 
ἴῃ Ὧη6 (Ἰ4ϑ8ὶσαὶ τυ ῖῖθγϑ, βοιηθί! 68 ἰδ κθη ἔοι (ἢ8 
γνογάβ νη οὶ ῥοδίοιυ; ἰῃουρσῇ ἰδ 18 δοσουηίθα οᾶγ6- 
1685 τ ρ. Τῆδ ΟΥΠΟΓ ροινογϑίοη οὗ (6 ρβϑβϑᾶρθ, 
Ὦγ Ὑθοἢ Ἰησοῦ 15 ἴΔκοη δε ἃ βαηϊίῖνα, 15 ἴοο ἀρϑινά 
ἴο ἀδβοῖνθ 8 πιοιηθη 8 δἰζθηίοη, βίησα [δ ψουΪϊά 
τοαυΐτα (ἢς αγέϊοίο Ὀοίογα Ἰησοῦ, ἀηὰ βὰς δὴ οὃχ- 
Ῥιδβϑίοα ἴοο 18 υῃδυϊμογιζεὰ ἴῃ (6 Νὸν Γαβίδ- 
ΤηΘηϊ. 

ὅ9. δέξαι τὸ πνεῦμα μον. Ο {18 ΟΧΡΓΘΒΒΙΟἢ ΤΏΔΗΥ 
Οοιμπιοηίδιουβ {{ᾷῆ6 ἀρτορίοιϑὶγ. εἴβ8. σοιηρδγθϑ 
σις. ἴῃ αγι. ὅ, 45. Βαυΐ 1ἴ 15 ποιῃίησ ἴο (ῃ6 ρτγαβϑθηΐ 
ΡΌΓΡΟΒΟ, 81η66 ἐλεγα Μ6 ἢδνα οηἶψ [ῃ6 Θχργδββϑίοῃ “οἱ 
ἢ} οτὰπ οσχίγοιιηι Βρ᾽ ΓΙ ΟΥΘ ΘΧΟΙΡΘΟΓΘ 5101 [16 6- 
τεῖ.᾽ ΒΒοοϊίϊοθη δχρίδίηβ, ““τἴδκθ 8ὴ ϑῃηὰ οὗ τὴν [18 ,᾿ 
δῃὰ Κταυβ, ““γϑοοῖνθ 'Ὡν 116 α8 α βαογίοο :᾽ Ὀοιὴ 
Θαυα!νγ ἰαν-ἰεἰοπο, δια, [06 ἰὈΓΠΊΘΓ Θβρβοίδ! νυ, 
ἔρια. [10 18 ονἄθης (Πδὲ δίθρῃθη ἱπιϊίδιθ8 [ῃ6 6 Χ- 
ΔΙΏΡΙο οὗ ΠΪ8 Ὀ]658β6α Μαβίεγ. δ66 1κε 28, 84. Κυὶ- 
ΠΟΕ] νΘΓΥ͂ ΡΓΟΡΘΙΥ γαίδ 8 ἴῃ 6 ὁοιηπηοη 1Π ΘΓΡΓοίδι!οη, 
ΓοηάΔογίηρ, ““τΤϑοοῖνα ΤΥ 80] ἰο {π6 οδἰθγηδὶ ἢδυιΐα- 
(108. Απα ἢ γοΐριβ ἴο ἢὶ5 βοῖθϑ οἡ 1,μΚὸ 16, 9. 
Ψ2οἢ. 14Φ, 9ῷ. ΤΠϊ5, ἴοο, ψὰ5 {Π6 νΘΓῪ ΟΡ ηοη δπηίοι- 
ιαἰηρα ὈΥ {6 Ψεν8, Ψῆο (48 ϑομῃοοίίσαϑῃ οΟΌβοσν68) 
τηδ ηἰδἰηοα “1ἢδι (Π6 7080 αΙΘα Θαϑιοϑί, ψῆθη Οοά 
Ἡϊβο Γ΄ τοοαῖνα ας οὶς 8ο0}8." Απὰ ἢ οἱέε8 «αῤκμέ 
ιιαδοηὶ, [ο]. 80, 2. 78} ρογίδοι: ποὴ τηου πη δἰ 
Ἄπηρεϊαᾳ τηοτγι!8, 8βεα ταηΐαπὶ ροΓ ΠΡ), οϑου πὶ, Ὠδηὶ 
ἔοθαΣ ὈπρῸ ΓΤ, ἰρ88 δαμθοῃιηδ δηΐπηα8 ΘΟΓΌΠῚ 
ϑιιϑοὶρὶι. Το ΠΡ ὩΣ, πο οσσυΓβ ἴῃ {Π15 ΡαΒ88ρΌ, 
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δομοοίίσοη {Π||ϑἴγαῖθβ ὈῪῚ {6 [Ὁ] ον ηρ ΓΟΠΛΔΓΚΘΒ : 
“οΥΡῺΣ αἰιΐδη 0518 αϑῇ ρθῆϊ8 πΊογί 8 ἰθν 5510 1Ὁ, 
υδηάο 6118 08 βυιιπὶ 4185] Δ( οὁ5 πηοῦ θη] ΔΡ]1- 
οδῖ, δηϊπη8ΠΊ14 16 δὶς 6|1εὉ. Οὐ ρίηθτα ἢυ}8 ρἤΓΕ5608 
ἀδϑυπιβδοσαηῦ οχ Ποιυΐζοῦγ. 84, ὅ. υδ᾽ι Μουβο8 ἀϊοϊίυῦ 
τηογίυ 8 6586 ΓΤ Ὁ ὅν, αὦ ος [)οπιϊηὶ, αυοά ρῥτο- - 
Ρτ6 ἀφηοίδϊ, δεομηάμηι πιαπααέμηι Π)οπιῖη), βεὰ 4ὰ- 
ἀεὶ πιοῦα βϑὺ0 νϑγῦδ ἰβϑῖα 1 86η8ι:1 ργοργ 58: Π|0 8(οί- 
Ρἰαπί, σοηΐγα τορι] ὰ5 θοη8 π᾿ γργοίδι! οη]β.᾽". 

60. θεὶς τὰ γόνατα, ᾿αγὶημ, οὐ ρυζτηρ 158 ΚΗΘ68 ἴο 
{πΠ6 στοιηά, ἐλῤγοιυῖηρ ἠϊπιδοῖβ ὁπ ἠϊδ Κηεοβ. Α ρο8- 
ἴχγο 80 {4016 ἰο ἔδγνθηΐ ργάνογ. δθα Μαχκ 1ὅδ, 10. 
1Κο 22, 41. Αςῖ8 9, 41. Κιιΐηοοὶ οὔϑβογνθϑ, (ἢδέ 
ἤθη {ΠΟΥ ψογῈ ἰυίηρ δϑιἀθ {Ποῖ σαγπιθηΐβ, 816- 
Ρθ θη υἱέοτοα {Π6 νογάβ Κύριε, ἅς. ; δηά ψἤΘη βίγιιςκ 
δγ {6 ὈΪον8, βαίά,: Κύοιε μὴ στήσης αὐτοὶς τήν ἁμαρ- 
τίαν ταύτην. Α 5οπιονῃδαῖ γοιηγ Καθ ΘΧΌΓΘΒΒΙΟΗ, 
ψ ΠΙΟἢ Μ1}} θ6 υπαογβιοοά ὈΥ Ὀοδγίηρ ἴῃ πη [Π6 
Το] οννίηρ οὈὐβογναί οηβ οἵ ἴΠ6 ῬῃΠ)οΙορ 8 : 

Ἵστημι, {κὸ τ1πὴ6 Ηφῦτ. 2), βρη ῆἔοβ ἰο ψοῖρῇ, ἰο 
(Ὑ ψορῃς ὈγΥ {Π6 θαΐαποθ. δοὸ Τ᾿ Μαρ. ϑυγοστατώ. 
6 ΡΟ Πυχ 4, 171. δῃηὰ Μαϊίςκῆδοσ οὐ Ευτιρίά. 
Ετγδσ. (. 25. ρ. 288.. Τῇε σοπρίοία ρῆγαβε 18 ἱστάναι 
ἐν ϑυγῷ (νΠΙοἢ 18 ἰουπα ἰῇ {6Γ. 81]. ὁ ἔστησα τὸ 
ἀργύριον ἐν ϑυγώ), ΟΥ σταθμῷ 88 ἴῃ Ηεοτοΐοί. ῷ, 68. 
ἱστώσι σταθμῷ πρὸς ἀργύριον τὰς τρίχας. ἨἩρηςα, 
(ϑιησα ἰῃ6 δη(θηΐβ υβ64, ποῖ ἴο πυσμηροῖ, Ρυΐ ίο 
ψοῖρῇ ἰὐὸ ΤΩΟΠΘΥ) ἴστημι 510}1ῆ68 ἴο ραν; |κ {Π6 
Ἡδεῦγ. ῦ, ψῖοῖ τῃ6 δαρῖ. ΓΟΠΩΘΓ ὉΥ τίω δηά 
ἀποτίω. (8.66 Μυπίῃα δηὰ Βδρἤοὶ ἴῃ ἰος.) Νον 
ἀοα 15 γ ἰῃ6 Ηοργονβ γοργαβθηΐθα ἃ8 τοὶ σηϊηρ [86 
δοίοη8 οὗ ηθη, ψ ἤθη Ηδ 15 δροιυΐ ἴο νίειῖ ᾿ῃθιί σῇ 
τοι ΓΙ δυο ; ἃ8 [ΠΙὴΡΒ ἃγα τἤγονῃ ἰηΐο ἃ ραϑὶγ οὗ 
βοῖ 68, ἤθη ἃ ῥγίςβ δεοοογάϊηρ ἴοὸ (ῃοὶγ ψοῖρῃϊ 18 ἴο 
06 ρβϊά ἀονῃῇ. δ66 20}. 81, 6. Ώδη. ὅ, 267. Ἡδησθ 
(6 ἔογπι]α ργορου ἀδηοῖθβ, “ ἄο ποὲ ἐταπιῖηο ἐξπεὶν 
δίῃ ἵπ ἰἦδθ ϑαίαποο;" 1. 6. ἀο ποῖ νἱδβι6 [ἃ ΨΠ ραηϊβἢ- 
τηϑηΐ. Ἐ (Κυϊη.) ὅ66 {ῃ6 ποία οἡ Μαίϊ. 96,15. Τὴ 

ΤΩ ἢ]υβίγαιϊοη οὗ {Π|8 τηοίαρμον ΕἸβηον οἰΐε8 Ζείάον. ΟΥὴρ, 1. 1δ, 
ς. 17. δε ρεπάϊιι ἃ 9811μὲ ρεηάεηαᾷ ποπιηδίιπι: Αριϊαυΐ δηΐῃὶ ἃ0- 



ΑΌΤ3 ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΕ8, ΓΗΑΡ. Υ[1. ᾿ Φὴὴ9 

αονο {ΠΠπ|5ίγαῖίοη8 ἃγα δ᾽ πηοϑδὲ θη γα ουμἄθα οἢ 
(ἢ6 δηποίαςοηβ οὗ Οατοίϊι8, Ηοἰπβίαβ, δηὰ ΕἸΒΠΟΣ ; 
ἴτοιῃ ἴῃς ἤγβί οὗ ψῇοι 1 δαα {Π|6 ἔο]οσίηρ: 
“υἷα δυΐδπ) ἴῃ ΓιΙοηΙθυ8 Θαυδηάῖ8, ααοά ΑΔ] οτὶ 

᾿πηριιο0 14 ΠΟΙ ΤΏ] η0}8 τὴρ 1ἰθογδί φυδηὶ 8βὶ ρθη ἄθγθῃ,, 
1α 68: βοίνθγχθῃι) ἰἰης ἐδοίζιι οϑὲ υὐ ἴστασθαι 511 1521- 
»μαίαγο. Ἐπ ρῥγορίεγ βιπ Δ] 6πΔ αιι8πὶ οΥΙΪη8 
ουπὶ ἀΘὈ1|5 ΡΘΟου Δ Γ]58 ἢδρθηΐ, (ηᾳι6 ἀ6 σα ορίμηιβ 
Ἰἴῦτο 4. ἀβ ἢ 18 Β6}1 ἃς Ῥαοῖβ (. 20. ὁ 2.) βίουϊ 
σοίνεογ.6 αἰϊοϊζὰγ ρῶπας 4] 6858 ρα(ι(γ, 18 ᾿ρυςδΓΘ 
401 Θὰ8 Οχίρεγ νυ], ἤθη ἐπιρμέαγδ 4] ΘΟχίρογα Ὠοῆῃ 
νὰ]. Ηἴἷἴς διιϊδῃ, π6 ἐπιροπάαβ δυϊ ἱπιρμέος, Ὦος 
γν]οῖ, ““Ναε ἰδηζὶ ἢοςσ ογὶ 6 [Δοΐα8, αὐ νίᾶπὶ 1118 δά 
σοηνογβοηθπ ΟὈΒΕΓ88.᾽ 

60. ἐκοιμήθη. ΑἸ δυρΠδη θη. δ6α (6 ποίθ οἡ 
ὅο!ι. 11,11. [Ὁ μοι βθθπὶ βσᾶζοϑὶν δρρ[ σα] το 
{Π086 ψῆο α16 ἃ νΙοϊδηΐϊ ἀθαίῃ ; γεῖ (ἢδι 11 15 80Π16- 
{{π|68 80 Δρρ]Π 64 8498 Ὀ6θὴ ργονβὰ ὃν [,β θυ] Ο088. 
ΜΙιβ8ο. 66 ϑυϊσοεβ Τη69. Τ. 2, 121. Ηρτο, ἢον- 
ὄνοι, 51. [μ0Κ6 -ἢδ8 τοίθγθηςα ἴο [ῃ6 σοριροδεῦ ΜἸΝ 
ψ ἢ {18 ρύθας ὨἸΆΓΙΥΤ πχοὶ ἀδαι ἢ... 

Ροπάδσγα ρμεουηίδιη 80] 11 ὀσγδηΐῖ, τλδρθ αυὰπλ Δ ΠΊΘΓΆΤΘ. Αμὰ ἢδ 
τοῖθσϑβ ἴο Μοιιγβὶυ8 ου [γοορἢ. 970 ; τειῃμασκίηο ἴοο, ἰμδὶ {Π8 πηοὰδ 
ΟΥ̓ ϑροδκίηρ; νν88 οοϊωπιοῃ νγ}1} 1ἢ6 796 ιν8, 0 υϑεὰ ἴο 58Υ ἴπαϊ {πὸ 
τίοθα δηῇ ν᾽ γίιιεϑ οὗ 1} ἤγδὴ ννοιἹὰ, δἵ (ἢ 1αϑῖ ἄδὺ, Ὀ6 οδϑῖ ἰηῖο ἴπ6 
δοδῖοβϑ οὗ ἴννο Ὀδδηςθϑ, απὰ ἵππον ννου]ὰ 6 νου δβι ΡΥ ΠΟΡΡΥ, οἱ 
δἴθι ΠΆ}}Υ πιϑογαῦῖθ, δοοοσαΐῃρ᾽ 88 ἴΠ686 οὐ [086 ργεμοηάοχαϊθα. αὶ 
ἀορίοᾶ δἀορίεά ᾿ηῖο (ῃ6 Μαποιιεΐδη βυβίθπι ; 88 ἢ85 ὕεϑὴ ργονβά Ὀγ 
ΜΠΠ ᾿η μἷθ Οτγαϊίοη οὐ “" Μαϊιομπιϑίδηϊβπι)ι 48 ἀοσίνο οἢ οΒγ ἔγοια ..- 
(ἰαἰϑιη." ὅθθ Ποεοῖ Ηαρεοδαπα αηᾷ θλτοῃὶ οὐ ΜΊοΝ. 17, 18. ἢ» Μ2.Ψ 
90 εἷ5ο Φοῦ. 31, 6. “Τῇ ἴμογὰ ν"}}} ννεῖρὶν πγ6 ἴῃ ἃ γιι81 θαϊδηοα, δηὰ 
Ψ1}} υηἀογείαπα ΠΥ τἷριδουπη 658. Απαὰ Πθαη. ὅ, 27. “δοιι Πδεῖ 
θδδη ννεϊρ!ιεα ἴῃ (Π6 Ὀδίδησα, δμὰ ἔουπα ννδηζίηρ Ὁ ΟὈΙΏρΡΑΓΘ 8[80 
Ῥε. 90, 8. ἀπά 866 ϑεϊιοείίσεπ. γειβϑίείη ἤετα οἰΐϊε8 Μαὶπιοπὶα, (6 
Ῥαηΐϊ. 8. 5ηρὉΠ5 ἀπηΐβ ἀρροηάαηϊ εἴ ἐχαμηϊηδηΐ ἱπίαυϊαῖεθ ὑη]108- 
ουΐυδαιδ να πίθπτῖ5 ᾽ τηυπά απ, στῇ νἱγι(ἰθ.5 εἴ ταεγ [18 8018. 

ΘοΟΩΔΘ  ἴηρ; δ, γα Γ (ὁ {8 δαγίηρ οὗ ϑίβρῃβθῃ ἰ56 σγεοοσάβὰ οὗ 50- 
ογαδίεβ, δπὰ αἷβο οὗ Ῥῃμοοίοῃ. ὅες Ῥγοθδ. 

νοΪ. ΙΥ. Τ 



44. ΑΟΥ̓ ΟΣ ἘΗῈ ΑΡΌΣΤΙ ΕΒ, ΕΗ͂ΑΡ. ΥΤΙ1 

ΓΟΗΑΡ. ΥΙΠΠ. 

. ΤΠ ΘΓ ον ΠΟΙ ΘΓ 6Β ἃ ΠΩ ρογοά οἵ (Ὠ γιβεδα 
Ὠἰϑίονν, ἴῃ (ἢ6 ἢγρι ὁροοῦ οὗ ψῇιοῖ (Πηδγτγαιθα ἴσου 
ΟΙ!"δρ. 1--.8.) ἐἴτὸ ΟΠ γι βείδη δος εἰν σοηϑ᾽ϑιο οἵ {68 
ον, ψῆο Παά δ γίο γοπηδιηθά ἴῃ {6 εἰν οἵ Φοσυ- 
8816. ΒΕῸΓ δἰ ἐποιρἢ πλὴν οὗ ἴἢο086 ννῇο, οὔ {ἢ6 
ἄδυν οἵ Ῥεηίοοοβί, ἢδα σοπηα {{ΠΠ1ΠῸῚΓ ἢἰοπὶ νΔΓΙΟῺΒ 
Γορίοηβ, 866), δἴζαν (61 γεΐυγῃ ἤοπθ, ἰο να σοιη- 
Ῥηιη]σαίοα ἴο {Πεῖγ σουπίγυπηθη β8οῖη6 468, ΠΟΥΘΥΘΓ 
ἱπηρογίοςϊξ, οὐὗὁἨ ΟΠγιβείδη ἐοσίγιηα ; γεῖ [Π6 ΑΡοϑ169 
δά πἰ(Πϑγίο σοητηυ δά νι π6 νυν 4}}5 οὐ Φογ 8} ] θ), 
ὯῸΓ πὰ {πο ἰδυρῆΐ ἴῃ ΔῺΥ ΟἴΠΘΓ σουηῖγγ. 18 
ὁὀοηῃρτεραίίοη, {πογοίογθ, δ «ϑγυβαί θη ψγ88 [Ὁ] ΟΓΔΌΪΥ 
ΒΌΙΠΘΓΟΙΒ; ας ἰ δά ποί γοῦ Θη ΓΟ βοραγαίθά 
[5616 ἔγοῦη ἐμ 96 18}. σΟΠΙΠΠΠΙΟΏ ; 81η66 ΜῈ Γοδᾶ 
ἐπι, ἀιγίηρ τἢ6 ψ Πο]6 οἵ (ἢ18 ἢγϑι ροσιοα, ἰΠ6 Αροβ- 
1165 δη4 4}} οἴπον (ἢ 8145 γε] ἀ6ἀ οὐδαΐοποοθ ἴο (ἢ 6 
ον ἢ δδηποαάνπι, ἔγθοαυαθηίθα ἰπ6 Ταπιρία δἱ (ἢ6 
βίαια ὨοΙΓΒ ΟΥ̓ ῥΓΆΥΘΡ, δηα [Δρ6}} ἰὼ 11. [πῃ ΟἿΘ 
γτοϑρθοῖ, ΟὨΪΥ, ψγ8ἃ58 [6 ΓΘ 866 ΔΠΥ ναϑί!ρο οὗ ἃ ρτγίναῖθ 
ΒΟΟΙΘῖυ, πδιμοὶυ, [δὲ {Π6 ΟΠ τΙβίιδη8 Πδα [παῖς ἔπ 68 
ἴον {Π6 το οἷ οὐ {π6 ροογ, [6 δἀημ!ηϊϑιγαίίοη οὗ τ] ἢ 
{ΠΥ σοιηϊη {64 ἴο (ἢ6 σᾶγα οἵ βθνθῆ ρϑβοῃϑ, ὙΠ ΟΠ, 
{Π6γ ς4116α Ὠοᾶσοη8. Νον [Ὁ]Π1ον8 δι. [λικθ᾽᾿8 ἢδγ- 
ταίοη οὗ (6 (γί Γ ργοραρϑίοη δηὰ {86 ἔογίιηθϑ οὗ 
(ἢ6 (τ βείδη ΗΠ ρου. (Βοβθηϊη.) 

᾿ς Αἰογ {Π6 τπαγίγγάοϊῃ οὐ δίθρμθη, {ποτα θαγβέ Ὀροη 
16 (ΟΠ γιβιίδῃβ, γοῖ γϑϑιἀθηΐ δ “Ζογυβαίθι, ἃ τηοϑί 
οὐδ] ρεγϑθουτοη, Ὀγ 1 ἢ, ἢ (ἢ6 δοίνε σο-Ορ6- 
Γαϊίοη ΟΥ̓ δα}, [ΠΟΥ ψΟΓῈ βοϑίίογοα δηὰ ἀϊβρεογβεά 
(πγτουρίίους ψΦιπ4ρ4 «πὶ δαιηδαγία (νοῦ. 8 ἃς 4). Βυΐ 
{Πδἴ νΘ ΕΥ̓ εοἰγουμηδίδηοα ἰΘηἀδα το [ἢ6 ἸηςΓρᾶβο οὔ {ἢ 
ΠΕ 8ΟΟίοίΥ, βίησθ, ὈΥ (18 τηθϑη8, (ΓΒ ΔΙ Υ μ6Γ- 
νδάδα τΠ6 ψῇοΐθ οὐ Ῥαϊθϑίϊηθ, θείησ' Ζϑϑι 5} ργο- 
τηυϊρσαῖοὰ Ὀγ ΡΠΠΠΠΡ (6 Ἰοδοοη (866 νϑῖσ. ὅ. 8664. 
ΔηΔ νοῦ. 40.), ψῆο τἢ159 βοαδίζογοα (ἢ6 866 45 οὐ (ἢ6 
πεν Βοερίοη Ὀογοπά (ἢ6 Ὀουηάδγιθβ οὐ ῬἸθβέϊηβ. 



ΑΟἿΒ ΟΕ ΤῊ ΑΡΟΒΊΓΕΒ, ΘΗΑΡ. ΥΠ|, Φ)ὅ 

Τοραίπον ἢ {Π18 ΠδΔγγβίίοη [5 ἱπ οσνονοθὴ (νογ. θ--- 
98.} ἃ Ὠἰδίογγυ οὗ διπιοη τιᾶρτβ. (Ἡδίηγ ἢ 8.) 

1. Σαῦλος δὲ ἦν -- αὐτοῦ. Τὶ 18 φυϊῖ6 ρίδιη (Πδέ 
{π656 ψογὰβ ἢανα ἃ εἶοβα σοπῃθοίίοη ψ|Ὰἢ 1Π6 σοη- 
οἸμά!ης νϑγβα οὗ {πΠ6 ρῥγεοθάϊηρ Οπαρίθγ. ΣΣυνευδοκειν 
“δ 5η1ῆ68 οομηργοδαῦ; ἃ8 6 ἰϑι} ΠΔΓΪῪ Β8ΔΥ, “ ἴο δ 
ασγοερδίς ἰο ΔῊ {ἰϊηρ.᾽ Τα νογὰ οσουτϑ ηοΐ υπ- 
Γγρα θη ἴῃ {π6 ἰαίος αγθὸκ ψτιίοτθ, ἘΧΔΩΡΪΘΒ 
416 ριοάυσοά ὈγΥ Μιυπίῆςα δηά οἵδεοιβ. [ ἢδνα οηὶἱ 
(ο δα(, {παῖ 11 15 οἴϊαη ἔϑιυπα ἴῃ οιμδάθβ. ὙΏρη κἢ 
[ἈΚ65 ἃ 6486, (Πδί ο886 18 ἃ ἀαίνα ἀδροθηαίηρ ΟἿ {ἰ6 
σὺν ἴῃ σοιηροϑιίίοη. 86. αἷ8οὸ Ροίγϑη. ὅ. ἔῃ. ρῥ. 688. 
συνεψηφίσαντο τοῦ ᾧόνουι ΟΑΕτοίϊιιβ τοι Γ κΚ8 (Π81 (ἢ]18, 
δη( ν᾿ δι [ὉΠΠ}ον8 σοησογπίηρ 558}, 15 το] δία [ῸΓ (ἢ 
ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ βῃονίηρ, οἷος ἐξ οἵου, ““ ᾳυδῃηξιπιε πλυίδίϑ 
δῦ ιΠα.᾿ 

1, πάντες τε διεσπάρησαν. ΤὮ6 πάντες τηυδί ΠΘΓΘ 
ΡῈ (Κρ ἰη ἐπ για 86η86. οὗ τεγ πιαῆψ. Πλὴν 
τα ἀποστόλων, οχοορέ ἐδ “ρο5ι 168. ͵ 6 ΤῊΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ6 
ἐπι ἐΐοῳ τοιηδιηθά δἱ Ζ6γυβαί θαι, ἴῃ οΥἄδΓ ἴο σοη ἢ 
ἐς (ΑἰΠΠῚ δοιὰ ϑυρρογί {π6 σουγασο οὗ (ἢοβα (Ἰ}115- 
εἰδ08 Πα δὰ ποῖ Η64, δηα ὃν ἀφνοίίηρ ὑπδηλβο]νο8 
ἴο (μοῖν βδογοιὰ οὔϊςθ, ἔπον ἐσγιβίθα ἰ(μ8ὲ οά νοι]ὰ 
δῆον θη {86 ἢὲ ἰἰπὴ6 ἰο ἀσρατί ; ὙΠϊςἢ, ἴῃ ἰδόξ, 
6 φἴἴογψαγάβ ἀι4. ὅ6β 14, 9. ἃ 82. (Κυϊη.) (δευ- 
ΓΘ 88, ἰ00, Δ38] 8 8 5:10} }8 σᾶυ 86 ΨΥ (ἢ Υ Γορδ! θα 

᾿ αὖ Φοτιβαίοσα, ἔνθα γὰρ πλείων ὁ πόλεμος, ἕκει παρατάτ- 
τεσθαι τοὺς πρωταγωνιστὰς ἔδει, καὶ προκεῖσθαι τοῖς 
ἄλλοις ἀνδρείας καὶ θάρσους ὑπόδειγμα. 

ᾧς, συνεκόμισαν δὲ τὴν Στέφανον. Συγκομίξω 86} 868 
γομοιὶγ τὸ θείην ἰορϑίμογ, 85 )ηημέδ : Ὀαΐ 1{ 18 4180 ἃ 

ἐνηβιὶ ἴθ, δης, Κὸ {Π6 1 δι] σοηΡΟΉΟΥΟ, ἀσηοίρβ 

ποῖ ΟὨΪΥ {πΠ6 οἰοβίηρ (ῃ8 δγε5 δηά ἰασίῃρ' ουϊ {Π6 
θοάγ, Ὀὰχξ Ἔν σῪ οὔδδν ργαργαίίαῃ ἔοι [886 ἤιπεγαὶ, 
δηά κου θὲ τη6 Π6 18) τῖθ8 ἐποιίηβεῖνεβ. Ἡρηςς 
(λ6 ϑυτίδο Τγδηϑίαίοι ἤαγα γεηάθγβ : ““ {Π6γ οοἰϊηρα 
απὰ Ὀυτγὶοα ᾿ππ." Βαὲ (Π18 18 ἴοο ἔγθαε ἃπα ρᾷσχᾶ- 
ῬἈγαϑιῖς. ΤΗΐβ 8686 οὗ {Π6 ψνογά 15 βοῃηθί!π168 ἰουῃά 
πη ἰἢ6 (Ἰαββίολὶ! νυτθιϑ; ὃδ8 ϑορῃ. Α1]. 1068, μὴ 
συγκομίϑειν, ΜΉΓΕ [Π6 ΕΒΟΗΆΒΗ μὴ θέλε θάπτειν" συγ- 

Τ 

, 



Φ70 ΑΟΤΘ ΟΕ ΤΗΞ ΑΡΟΘΤΙΕ9, ΟΗΑΡ. ΡΠ]. 

κομίϑειν ἀπὸ τῶν συναγομένων καρπών᾽ εἰς τὰς ἀποθήκας, 
ἐπ᾽ ἐκείνων γὰρ λέγεται κυρίως τὸ συγκομίϑειν καὶ ἢ συγ- 
κομιδή. 80 α'8ο (ἢ δα !ο). οἡ βοῦν]. Τοῦ. 980. Βαϊ 
1 18 ποΐ νγῪ γοαυθηῖ. ὍΤηθ ραβθᾶρο8 οὗ ΤὭιογά. 
6, γ1. (ποῖ 74. 48 ὅ6}}}. τυ 68), δηὰ οὗ ΡΙυί. 606., 
οἰἰεα Ὀγ δείβιοίη δῃὰ δε ίθυβηθῦ, ἃγὸ αυϊία ᾿ηᾶρρο- 
δἰίθ, βίησθα ἴῃ ἔλοηι {6 5686 158 ΤΏ γοὶν οοἰέοοί ἐο- 
μοίδον,, ἃ8 Βροκθη οἵ οογρδοϑ, ὮὈυκογ αυοία8 δηοίθον 
ΘΧαπρίὶα ἤοθ Χοπορῆοη. 1 8ἃπὶ βυγργίβοεά [ἢδΐ 
ΗἩεοἰηβιυ9, Ναίεκη. δηά Κυϊΐη. 5Βῃου α ἤν δι δτγαςθὰ 
{π6 8δῃ:|6 ἴδηου οὗἉ {π6 δ ο α8ὲ οἡ δορίοοΐοβ, {Πδῖ 
{18 86 οὗ συγκομίϑειν “ [85 ἃ ἢριιγαῖνα γαίδγθησα ἴο 
μα 18 τιογίδὶ ᾿ῃ τῆλ Ὀδίηρ' σοιητμη ἰδ ἴο (ῃ6 φαγί, 
ἃ8 ἴο ἃ θάγῆ." Συγκομίϑειν (1 ταρ681) ΤΏΘΓΟΙΥῪ βρη 68 
ΘΟ ΡΟΉΘΓΟ, ἔο ἰαν ομί. 

Εὔλαβεις, γεἰϊσίομς ρεγ8δοη8. Δ ΒΘΙΠΟΓ {Π|656 6ΓῸ 
ΟΠ εϑιϊδη8, ΟΥ Ὠοΐ, ἰ8. ἃ ροϊπί οἡ ψῇϊοὶ {π6 (οπι- 
τηθηίαίΐοῦβ αἰβθογ. δοπηο, ἃ8 θοάάγιαρο δπα Ῥγίοβιιβ, 
{Πῖπ|κ ΤτΠΘΥ τὐθγθ, δηά Πδὲ [ἢ68 Ὀυτιαὶ οὗ δίθρῃθῃ ννᾶβ 
1Π6 ο4ι188 οὗ [ῃ6 ἰπητ 6 ] 406] γ 8086 αιθηΐ ρογβθουζίοῃ. 
Βυΐ 1 αββθηΐ ἴο Κιιηοεῖ, {πᾶΐ 10 15 ποῖ ργοῦδθ]6 {ἢ 6 
ΟΠ γι βιϊδη8 ψοιαὰ πᾶνε νοηϊυΓοά Οοἢ 80 ἀδηρθγοιβ ἃ 
Βίορ; δηᾶ, Ψψ] δὲ 18 ἃ βίγοησοΓ δριπθηΐ, (ἢ6 ψογά 
εὐλαβὴς ᾿Δ8 ὯῸ 810 ἢ 86 η86 ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΓ ρᾶββαρα οὗ 
[6 Νὸν Τοβίδιηθηῖ, θὰΐ αἰνναγβ (Ἔχοθρί ἢ ΓῸΚΟ 92, 
45. ἀνὴρ δίκαιος καὶ εὐλαβὴς) ἀδπηοίε8 ἃ ργοβοίψέο. 
ΤἬ6Β6 (848 Δ] πηοβέ 411} (ὐομητηδηΐδίοῦβ ἃΓΘ ἀρτγθθα) 6 ΓΘ 
τοὶ ρίουβ εὔοιυδ, οὐ Μείοηὶδέ ργοβείψέοβ, δηὰ (88 
Κυϊποοὶ οσοπ)δοία 68) βθογοί ἔπθη 8 ἴο (ΠγἸβεϊδηϊγ. 
Οογίαίηϊγ, [ἢ6 πλοῖα σοϊρσίουβ 6 νν8 τεραγάβα 1 88 ἃ 
Βαςογθα ἀν ἴο θυΓΥ (η6 ἀ686, ΘΒρΘο δ! γ 1 Ἰηποςσρηΐ 
Ρθιβοηβ. 568 ὦ ϑαιῃ. 2, ὅ. Το. 1, 20. 4, 8. β6ε64ᾳ. 
4, 17. 12,12. 

2, καὶ ἐποῖησαντο κοπετὸν μέγαν ἐπ’ αὐτῷ. ΤῊΪ5 
ΒσὨῆ68, ὈῪ οὐ μεμει (Πᾶἴ (Π6Υ ρα] Ὠϊΐπι νϑῦῪ 
στοαῖ ἔπ ηθι8] Ποηοιγϑ, οὗἩἨ ψΠΙΟἢ δεοαέξΐηρ ἐἦθ ὑγοαδὲ 
15 γιοηἑϊοπο ἃ8 ἰοτηρ ἴῃς μγϊποῖραΐ ραγέ, Δοοσοιη- 
Ραηϊθά Ὀν {Π6 ψΠ[ηρ᾽ οὗ τ[ῃ6 ἢγοα τπουγηθΓβ, ἄτα. 
δο Ηδβγοῇ. κοπετὸς θρῆνος μετὰ ψόφου χειρῶν. Τῆς 
ΘΧΡΙΓΘββίοη 8668 δογγονψεὰ ἤοτῃ (ἃἀθη. 50, 10. ἐκο- 
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ψάντο αὐτὸν κοπετὸν μέγαν, απ ΜΙς]!. 1, 8. ποιήσεται 
κοπετόν. (πραγ Ζαοΐ. 12, 10. Εβ1}. 4, 8. 158. 92, 
12. Νιυπὶ. 90,99. Ώρυΐ. 84, 8. ὅ66 (Π6 ποίθ οἡ Μδαῖϊ. 
11,17. ΤῊ ἔπηθγαὶ σἐ68 οὔ τ Οτθθκ8 ἀπά Ποιηδηϑ 
ΜΟΓΘ ΠΘΑΤ]Ὺ (ἢ6 88π|6δ. (866 Οείον ἄθ 1μιοῖὰ ἬεςΡ. 
8 ΝίοοΙαΙ ἀς Ταςοία ατῶο.) 80 Πίοηνβ. Ημδ]. Α. 
4. Ῥ. 90. (οἸθἀ ὈΥ δ}. 1η [118 1,6 χ.) κοπετοὺς ἔχουσα 
καὶ θρήνους γυναικῶν. ΡΙαΐ. 1, 184 ᾿. (εἰτοἡ γ ΥΥ εἰ5.) 
κοπετούς τε γυνᾳαικείους ἀφαιρῶν. δίαϊ. δυγῖν. 8, ὅ, 68. 
ἱηροηΐθβ ᾿ογαϑίϊ ρθοίοσο ρ] ποία. 

8. Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν. ΤΊν8 ΟΧΡΓ68- 
50 18. Θαυϊναϊοηί ἰο ἰδὲ ἴῃ Οα]. 1, 18. ἐδίωκον τὴν 
ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπόρθουν αὐτήν. ΤῊΘ τ14416 
οὐ ἀδροηθηΐ νεγρ λυμαίνεσθαι (τοιη λυμὴ, ἄαπιασθ, 
ευαδσίθ) 86 η 168 ἰο τανᾶρθ, ΨΟΥΓΥ, Ψαβίθ, ὅς. δηὰ 18 
564 ργοροεὶν οἵ δεοαδές ; τῃουρῇ 11 ἰ8 ποΐῖ υπέγο- 
φαθηιγ οπρίογοά οἵ ρεγϑδοηδ; 1 ἀδῃοίθβ, ἃ8 δρρ]!οἡ 
(ο ἐλίηρ5, ἴο νναβίθ, βρ0 1], τανδρθ ; ἈΠὰ βοπηθίϊ πη68 (0 
η7ωγ 6, αΠ]ϊοῖ, ρεγδθοείθ. ΟΥ̓ 41} {{|686 ι1565 ἡ γου 8 
ΧΘΙΏΡΪ658 ἃΓ6 ρῥτοαπςσοαά ὃν ΥΥ δἰβίοίη πὰ οἵῃθίβ. Οἢ 
1Π6 βγηίαχ οἵ (8 νοῦ, ψ ΠΟ ἢ ἢδ8 θοιἢ (Π6 ἀςου- 
βδίϊνα δηά (ἢς ἀαίϊνε, βε6α Μαίϊῃ. ατγ. Οἱ. ὃ 884 ἃς 
409. (οηβι}0 4180 Ὠγοϑίριυβ ἀ6 ν᾽ ΟΓΌΙ5 τ] 66115 Ν. Τ᾿ 
111. 41. Ρ». ὅ66. 

8. κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος. ἴἴ νὰ5 (6 ἀυΐν 
ὉΠ ΊΠ6 δαηῃοάσγι ἰο 4 Κ6 σάγα [Πα πὸ [886 ἀοςίγ! 68 
8ῃου] ἃ 6 ῥτγοπησαϊε, δηθὰ ἴο πηᾶῖο ἰπηι βοὴ 
ΔῆοΥ [ἢο86 ψἢῆο σψο γα ᾿ητγοάαοίϊηρ Ἰηπονδί!ΟΉ8 1ῃϊοῸ 
(6 Ομαγοῖ. (δ6α {Π6 ποία οἡ 2οῆ. 1, 19.) δαιιΐ, 
{πογοίογθ, ἀγηθα ψι} ΡυὉ]1Ο Δ {ΠΟΥ (866 Αοἰ5 Φ6, 
10.), ὕγοῖκ ᾿ῃΐο Ὠοιιδ68 ἴο Δρργεῃοηα ῃοβα ψἤοηι ἢΘ 
βυβροοίοα οὗ Ὀεΐηρ ΟΠ γι βείδη8, οὐ σουα ρϑζοοῖνο ἴοὸ 
να ΔΥ σοπηθοίίοη ψ] ἢ τΠ6η. (Κυϊη.) Κατὰ [48 
ἤρτο ἃ εἰβιγιθυξζινα ἴογοθ, δηα 1 ρ0}165 {παῖ 6 τηδ46 
ἀοιο ΠΥ νἱβιῖ8 ὃν λοιιδοιγοιυ; Σύρων, ἠαμίϊηρ, 
ἀγασρὶπα αὐσαψ. ΤΠ Ψψογα 18 υϑρα οὗἉ ἰὈγΟΙθ]6 το- 
τηονδῖ, δη ἃ 158 Θβρϑοίδ!ν Δρρ]16α ἴο τ[ῃο868 Ψῇῆο 8:6 ἰϑά 
ΨΥ ἴο {Γἰ], ὈΓΙΒΟΠ, ΟΓΥ δχθουίίοη. ΕΧΔΠΊΡ]65 ἴῃ 
Αουπάδησο 4γὸ ργοάιοθα Ὀγν ατοίϊι5, Ργίςσροιιβ, ὕεῖ- 
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δίείη, [,ΟΘΒη6Γ, δια οὐμονῦ ῬΒ]οϊοριείβ. ὅθ6 αἷ83ο 
ϑίθρῃ. Τἢ 68. 
Ἐ υἰποεὶ οὔϑογνοϑ ἰΠδί τη θη 0 18 τηὴ8646 θο1}} οὗ 

ΤηΘἢ δηά τούπιθη, ἴ0 5δῆδν {ῃ6 ὈΠ ΘΓ 688 οὗ (Πδΐ ροτ- 
δοσυξζίοη δ ἰςῃ αἴἀ ποῖ Ἔνθῇ βραᾶσγα [ῃ6 ΘΑ ΚΟΥ δ6Χ. 

8. παρεδίδου εἰς φυλακήν, ἀεἰϊυεγοά ἐΐοπι ἱπέο οἱ8- 
ἐοάν, ἰ.6. οὗ (Π6 74110γ5, δηά (458 τοί! {Π1018) οὗ 
{πΠ6 ρτγίβϑοη ν] σῇ ἀρρεγίδιηοά ἰο ἰ[ῃἢ6 Τειρῖὶο, [ΚΘ 
τηαὐ ψ Ώ]οἢ ὈοΙοηχβ ἴο τΠ6 ἰπαυ!ϑ10ἢ [ἢ βοπὶ λο- 
τηδη (Δί 011ς σοι [Γ168. 

4. οἱ μεν οὖν διασπαρέντες, ἰῃοδ86, [ΠογείοΓγο, ν ἢο παά 
θδοη {ἰγ8 ἀΐβρογβθα, Αἱ διῆλθον ϑυδαιαὰ τὰς χαύρας 3 
85 ἴῃ 11, 10.; δῃά δί τὸν λόγον ΞΌΡΡΙΥ τοῦ Θεοῦ. [{ 
ἈρΡΡΘαΓΒ (πὶ [ΠΟΥ σοηῆῇπρα (61 δοίης ἰο [ἢ6 
7εν8. ὅ86611, 19. (Κυϊπ.) Τὺ (οὔβεγνοδ 1 ἰμῃῖ- 
[οοἵ) ουἱ οὗ (ἢ6 ἀδηκηθββ οὗ ρογβθουζίοη {86 [οτὰ 
Ὀεϊηροῖ ἔογο! (6 Πρ δηὰ ργοραραϊίΐοη οὗ (ἢ 
Οοβρεῖ, ρῥγονιἀϊηρ δὲ οῇςὸ ἔογ ἴῃς 8δίεϊυ οὐ βοπια ὈῪ 
Πισηῖ, δ ἔοσ τπ6 σἉ]Πηρ οὗὨ τδην Οἰἤ6ΓΒ ὈΥ {{πθὶν 
ἀἸβραγβίοῃ. 

ὅ. Φίλιππος δὲ κατελθὼν. ὙΠοΙΘ 18 ὮδΙα ἃ ἔτγίνο- 
Ιου ηυσϑίίοη ἀριίίαἰοὶ Ὀεοίνθοη Ὧγρ. ΒΥ δηὰ 
Π)οαάιτάρα ; (ἢ6 ἐογιηογ οὗ ν]οπ {ΠῚ Κ8 10 νν88 ποῖ 
{π6 ψῇοΐϊα Οδἤιτο οὗἢἨ “ογυβαϊθια, θὰϊ {π6 ᾿υυηἀτοά 
δῃὰ εἰρς ψῆο ψογα {0}} οὗ ἰῃς Ηοΐγ ΟΠ ιοβέ ; ““ ἴῸΓ 
(ϑαγ8 6) ψνῆδί δυϊῃογυ σοουϊά (ῃ6 ἐασίέψ ἴᾶνα ἰο 
Ῥγθᾶοῃ {86 ψογά ἢ Τὸ 18 ϑοαατί ἄρα δηβνεγβϑε: 
“ΤΠΘΓΘ 18 ΠῸ ΓΟΟΠῚ ἴο ἰῃηυϊτα ΏΘΓΟ {Π686 ΡΟῸΓ 
τοίαροοβ ἰδὲ {ποὶγ ογάθτϑ. Του ψοῖ οηδονοὲ 
ὙΠ} τὶ γδου!]οῦϑ ρλ8; δηα 1 Π6Υ δά ποίὶ θδ6θη 80, 
{ἴ ΘΧΟΓΔΟΓαΙ ΠΔΓῪ 64}} {Π 6} Πα ἴο Ξργοδά (ἢ6 Κηπού- 
Ιεᾶσε οὗ (Ὠγιβί, ψἤθγονοσ ΠῸῪ σδηθ δπιοηρ ἰῃο86 
Μ ΠΟ Ὑγ6ΓΘ Ἰρηογδηΐ οὗ ἢΐπι, ψγου ἃ Δα ἀΔΠΕΥ ἢ 80Πγ 
{θὰ τη δὲ {ΠΥ ἀἰά.᾽" 

Ης εονιάφηςν ἰτοαὶβ τη6 σοιηπιιηϊοαίίοη οἷ 1ῃ6 
Ηοῖὶγν ϑριγιί το τ116 Βυπάγοά δηή εἰρῃϊΐ 88 ῃυροιμεεϊςαὶ 
Δ ΡΓΘΟΔΓΙΟῦΒ ; 88 ᾿ηΠ4 664 ἰΐ βθϑη)8 ἰο 6. Ηδθ τηϊρσ δ, 
ἴοο, ᾶνα δά θα, ἰπαὶ ἤθγθ 18 βοαιοο Υ γϑδβοη ἰο 
{πκ (Πδὺ δὴν αἰδιϊποίΐοπ θείγθθη 186 ΟἸεσρν δη 
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Τ αἰῖν γοῖ οχἰβίθα. Βεβίδβ, (ῃ6 Ψψογά 18 80 ρϑηδγαξ 
ἃ ἴσγ, (Πα 1 ἃἋο68 ἢοΐ ΠΟΟΘβΒΆΓΠΥῪ ΠΡΪΥ ἡγἢδΐ τ06 
τηθδῃ ὈΥ̓ ργαδοῃιηρ, πδηλοΐν, ρα] ἰθδείϊηρ, Ὀυῖ 
ΟὨΪγ ρῥγῖναία ᾿ηβίγιςῖοη, Δ4Δ]ΙΠΟΒΙ ΟΠ, οΓ Ἔχ ποι δίοη, 

- )ι. ΗἩδιηιηοηά, ἴῃ ἃ ἰϑαιηθὶ ἠοίθ, οὔἴἶδι 8 ΒΟ 8 
ἘΧΟΘΙΙοηΐ γοιηδτῖκϑ οἡ (ἢ6 αἰδίϊησίοη ὑοίννθθη {Ππ6 
ψνΟΓ5 κηρύσσειν Δηἀ εὐαγγελίϑεσθαι, ἰο ψ ὨΙΟἢ ἴ οδη 
ΟΠΪΥ γΕΙΟΓ ΤΩΥ τοαήθγυ. “Γηδὶ ἰΐ ΠΊΔΥῪ [)6 80 τἈΚΘη 
ἤέγο 15 μἰδίη ; δηᾶ {Π|6 16 1} 06 Ὧο Τϑάβοη (0 ᾿Π401Γὸ 
Δρουί {εἰν αμέῤογὶέψ ; ἰπΠουρῇ {1 σου]!ὰ 6 ρμνουφᾶ 
ἐν ἢ ἢ [Ὁ σαηηοί) {Ππά| (ἢ ἢδα τἰ6 πιγασμίομς α᾽ 718 
οὔ (ῃ6 Ηοἱὶγ ϑριίγιῖ, πο οὐῤο)" Δ ΠΟΥ Ὑ σοῦ ἃ 868 πη ἴ0 
ἢᾶνθ βϑθῆ γϑηυ βϑίθ. Ἀἀπὰά γϑὲ 1η6 ρδγβοῃϑ οἰθειβα 
Ὀγ (η6 σοηρσΓεραίίζοη, δηα ργοβθηΐθα ἰοῦ ογαϊπαίοῦ 
Ὀγ 16 Αροβιί[65, που ριον ουβὶν Π1|6 8 νυῖεἰν 186 
ἨοΪὶγ ΟΠιοβί, τϑαιιγθα τ 6 [ὰν ἢ ΟΠ οὗ πδη 48, ὅτα. [8 
ὈΓΩΘΓ ἴο {Π6 Θχογοῖβα. οὗ (πεῖν Π)ολοοηδὶ Οἢςα. 

Τῆθ ῬΒΠΠρ θγα τπηθηιοηδε ηλυϑῖ (48 ἃ}} (οαληθη- 
. ἃἴοτϑβ δήηῈ) 6 ΠῚ ΠΡ (ἢ6 θδᾶσοη. ϑδεὸ μεθ γ.. 

ὅ. κατελθὼν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας. Τα (οπι- 
Ἰηθηΐδίουβ ἃΓα οΐ ἀρΓγοοά ψῃθίογ ὈΥ Σαμαρεία ν᾽ Ὲ 
8Γ6 ἴο υπηἀογβίδηα {16 οσομπέγῳ οἵἁὨ ἰῃαὶ Πᾶπι6 οἵ 118 
σαρϊέαί, νν ὨΙΟἢ θοτα {Π6 βαῖηθ δρρεἰ]ίίοη. Τῆηδ 20γ- 
6) Ορίηϊοη 18 δαορίοἀ Ὀν Ῥρδᾶΐςο, Μαγκ͵ απ, ἀπα 
Ἰθοαεειάρο, χης} ἰα81 τηρηςΠοηρα (ὐοτηπιοηΐαίοῦ οοη- 
]δεοΐυγοβ {παι (6 ΟἿ νγὰ8 δίσῆθιῃ. Βυΐ ἰο {18 
ἢδ8 ὕδθῆ }0|50}Υγ οἰεςσίεα, ““ἢονν {Π6η οοἰϊά ἰς δ6 
βδα [ὈτΠΟΙ οὐ, δί νοῦ. 14., (αἰ ϑεαιηάγιᾶ δα τὸν 
σείνεα {6 (ο8ρ6}, ψῇθη ΟὨΪΥ ΟΠ6 οὗὨ 1(8 ο1{168 δά 
ποαγὰ ἃ ργθδομθα." δοιπα (ὐοιηπηρηίζαίοΓϑ, Ἰηἀ666, 
ψουα υηἀοτβϑίδηα {Π6 5ἴη ρα ϊαῦ ον {π6 ρμίαγα!. Βυϊ 
Πρ ἰ5 8 ρυϊποίρία ὈΥ 0 τηθ8η8 Δρρ]! δῦ ]6 ἤθγα ; ηοΐ 
1ο 8680 πὲ ἴἰ 18 ἃ τηϑίῃοά δνίἀθηίν ἀευΐδοά “4 707 
2ὴὸ ποηορ." ΪΙ αβϑορηΐ ἰο Οτοίϊ5, (6 Αἰιῆοιβ οὗ 
οἷν Επρ] 8) Νειβίοη, 06 θὰ, Ὀτγυβίυ8, Γ σδθιιδ, 
Ἡδιημσηῃά, Ἰ᾿λοβθημμι! }ου, Κιϊποοὶ, Ηφιηγιοἢβ, δηά 
ΘΟΠΙδαβηθι, (μαι ἐπ6 πιοέγομοϊδδ οὗ δαιηδυα 18. Π6ΓΘ 
τηοδηΐ, ψὨοῆ 88 σ4]||66 ὈΥ̓ (Π6 881ὴ6 Ὠδ8Π)6 (88 
ἴῃ Φοβερῃ. Απί. 90, 6, 4.), ἀπά ψῇῃϊςῖ, {που σἢ 11 τγὰς 
δεϑιγτογο Ὁγ Ηγγοδηυδβ, γεβίογεα Β. Οδθίηϊυϑ, δηά 
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Ὀγ Ηετγοὰ παπηρά Σεβαστή, γεὶ 8668 ἴο ἤανα ςοπι- 
ΤΉΟΏΪΥ ταίαἰηθα 118 οἷά παηθ. Α8 (ο ψῇῃαί Βρ. Ρϑᾶγεθ 
γρο8, [πὲ Ψοπορἢι8 δηὰ δίγαθο βϑηθγα γ (8}] 1 Ὀγ 
(6 δηπιθ δερθαβίία, {πὲ 185. ποίῃϊηρ ἴο (ἢ6 ΡύΓΡΟΒΘ, 
βίῃσθ {ΠΥ τΔ]16ἀ ἴξ 80 ἴῃ σοπῃρ[πηθηΐ ἰο Αὐιρτιδίιι8. 
1ι Πᾶ5 Ὀδθῃ οὐδβοινοά, ἴοο, ἰπδὶ οἰτ65 δηά τον ἢ8 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΘΟ 1086 {πεῖς οτγρίηαὶ ἤᾶπιθ. [{ πιρῆϊ 
ἐπάἀοοά βϑϑιῃ (πδὲ {πΠ6 αγέϊοϊο 6 γ6 γοαυ 8116,  ΠΙΓἢ 15 
ἔουῃπά ἴῃ βοιηδ δποϊθηΐ Μ55., θυΐ ρϑγῆαρβ 6: ἐπιθηάα- 
ἐΐοπο; ἴον ἰῃ6 Ηε!Ἰδηϊδιῖς ψυίοιθ οἴδθη οὐἱέ {Π|6 
ΔΓΓΙο]6 ἴῃ ϑιιοἢ ἡ παρα 1 τηυβί "6 ἐν κεν ων 
(Πδὲ Σαμαρείας 18. ἴογ Σ ίαν ; οἡ ΨὨϊοΪ, δέαέθ ὁ 
γτορίπιοπ ἴον (ῃδί οὗ ἀπ ο οΝ 8566 ΟΪ485 ΡὨ1]. δ. Ρ. 
1δ6. Κυΐηοοὶ οὔβεγνεβ, {πὶ ῬὮΠΡ ρῥγοδομθα (ἢ6 
Οο5Ρ6] ἰο {Π6 ϑεαιηδγιίδηβ, [Ὁ] ον ίηρ ἰΠ6 Ἔχδιρ]ς οὗ 
ΟἸἢγιβῖ, δηά πιηάδιϊ οὗ σψῇδΐ 6 ἢδά 8414 ο ἢ!8 
ΑΡοβίοβ Ὀβίογθ ἢ18 ἀδραγίυγθ ἔγοια [6 βασίἢ. δὲ 
Αςἰ8 1, 8. 

6. προσεῖχόν τε οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις, ἃα. Αἱ 
προσεῖχόν ϑυῦϊδαυα τὸν νοῦν : Ψν ὨΙοἢ 6}}1}0515 18 ΒΟ ΘΕ 68 
Του ονθη 1π ἰἢ6 (ΟἸΔ58|ς 84] τειΐθτβ. (δ66 (Π6 Ἔχϑιὴ- 
" δάασυςοά ὈΥῚ Κυρκο, Μυῃίῃο, δῃάὰ οἴῇογϑ.) 
ΟὟ, υοάάτιαάρσεα, δηᾶ πηοϑί ᾿ς γργείογβθ Γοη δῦ [ἃ 

αἐξομά, σίυο ἠδοεά. ἘΒαῖ {18 Β66 1:8 ἴοο ἔθ] ἃ 86ῃ86. 
1 (Ππογοίοσο δϑβδθηΐ ἰο Κυθῦβ, [,οθϑηθι, Π ιηγι ἢ 8, δηὰ 
Καυϊποοὶ, ψῆο δχρίδϊη 1 ὈῪ ψίοία ψαϊξδ, αδϑοπὲ, οδε- 
ἀΐεποθ. "ΓὮ5 [ῃ6 σοηίοχί ΓΟΟΌΪΓΕΒ; ΓῸΓ ἣν Κυϊηοοῖ 
οὔδβογνθβϑ) ἴ{ 18 Ἰη ογσῃδηρεα δἷ νογ. 14. ψ 1 σιστεύειν. 
ἘΧΔΙΏΡΙ68 ἴῃ δρυπάδποθ ἃ ργοδυσοθα ὈΥ 1, ΟΘβΒηο Ἢ 
δηά Κιαγοῦβ; 848 1 Μᾶδςς. 7, 11. διῖγ. 28, 17. ῬἈ1ο ᾿ 
104 α. ΨΦοβερῇ. Δηϊ. 8, 1δὅ, 4. πιστεύειν Δηἀ προσέχειν 
ΔΓΘ ΘΟΠ]ΟΙ 6, 858 86 προσέχειν Δη ἀπιστεῖν ἴῃ ώ0- 
ΒΕρἢ.. ο. Αρίοη. 1,1. 80 δῖγ. 82, 44. ὁ πιστεύων νόμω, 
προσέχει ἐντολαῖς, Ιῃ [18 τδῆποσ ψὰ 1ἈΠ|}}1ΑΓ]} 88 Υ, 
“ἀοπ᾽ΐ πιηά ἢϊπ|.᾽ Κυρκο, Ηδυϊήδηῃ, ἀπά ΒΕοβοθη- 
ΤΌ ]]ογ, Ἰηἀ664, ἀρίδηά {πΠ6 σοτημηοη ἰηϊογργοίδίίοη, 
Οοἢ {π6 στουπά {παῖ 11 185 ποΐ σγθά 10]6 411 {π6 ϑαπηδι- 
[88 Βῃουϊά ἢανα [Ὁ] ον ΟΠ γῖϑι ὁμοθυμαδὸν. Τὶ 
δυρυπιοηΐ, ἤονανοῦ, ἢδ8 ΠΕ116 ἴογοθ, βῖποα (85 Κυί- 
ὯΟΘ6Ϊ] ΟὈΒΕΓν68) [ἢ6 ψοΟΓάβ δ ποί ἰο δα ἴοο πιυοὰ 
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ὈΓο58864, θυ. ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 υηὰογβίοοὐ οὗ [πα σγεαΐ δεέξ 
οὗ [Π6 ΡΘορ]θ; 88 ἰῇ νϑγ. 10. πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως 
μεγάλουι ὅδ66 Μϑδὶικ 8, ὅ. Μαεαῖί. 8, ὅ. 

7. ΤΠα σοπδίτυοσίίοη οΥΓἹ (6 ρῥγεοθαϊηρ ψογὰβ οὗ 
{818 ν6͵β86 18 ἃ8 [Ὁ]]ΟΥΒ : πνεύματα γὰρ ἀκάθαρτα (ἐκ) 
πολλῶν τῶν ἔχοντων (αὐτὰ) βοώντα μεγάλῃ φωνῇ ἐξήρ- 
ζετο. 66. ΘΧΔΙΡΙ68 οἵ 5:0}|118Γ {γϑηβροβι 08 1η 

458. ῬΏ1]. 5. 664. Ο πνεύματα ἀκάθαρτα 866 ὅ, 16. 
ΤῊ ψογάβ8 βοώντα μεγάλῃ φωνῇ ἅΓ6 ἰο ὕ6 τοΐεγγϑά ἴο 
ἀδιηοηΐαοβ. (Κυϊη.) ὙΠ να 88Υ γαυΐϊηρ πιαά. Κυὶ- 
ὯΟΒΪ, 485 υϑιιαὶ, ἰγθαΐβ [ἢ 686 ἀθι)οηδο685 88 Π] 6 Δ ἢ ΟΪ ἰς 
Δη4 Θρ!]οριϊς ρουβϑοῦβ. Α πηοβϑί βρβθοίουβ ΠΥροίἢ 6818, 
Ὀυϊ ψῃϊοῦ, τπουρῇ βυρρογίοα Ὀγ ἐπα ᾿δασπίηρ δηᾶ΄ 
ἱηροηυϊίγ οὗ Μοαο, ΒΕΚΚογ, Εδγηγοσ, ΝΥ οἰβίοθιη, Μ4]{- 
ὈΥ, ΔηἋ ΠηΔΏΥ Οὐ ΕΓΒ, [168 ΟΡΘἢ ἴο ΝΘΓῪ 86 Γ1ο0}8 ΟὔὈ])Θ66- 
(ἰ0η8. [Ιηΐο 80 δχίθηβινα ἃ 800]6οΐ, (Π6 ἠδίειγα οἵ τὰν 
Ρίδη, δηὰ 1πηϊ6α οχίθηΐ οἵὁὨ ΠΥ ψογκΚ, νψ}}} πού ρδυη 
1ὴ6 (ο Θῃηΐοσ. [1{πδὺ Ὀ6 ορβογνϑα ἰῃδι [Π6 παραλελύ- 
μενοι ἃτ6 {086 6ἰβαύῃθγα 641164 παραλυτικοὶ. 

9. ἀνὴρ ---- Σίμων προὔύπηρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων. 1 
4886 ηΐ ἴο {Π6 ορ᾿ὶπίοη οὗ ΥοΦ Ηριυδη, Κτοῦβ, Εο- 
ΒΘΠΏΠΊ]]οῦ, δα Κυϊηοοὶ, ἰῃδὺ {18 διηοη ψνᾶ8 {Π6 
ϑίπιο α Ογργίαη τυθηιϊοηθα ὈΥ «“οβερῇ. (Δηΐῖ. 90, 
ὅ, 4.) ψῃο86 ψογαβ 86 [Π686: Φηλιξ--- Σίμωνα ὀνόματι 
τῶν ἑαυτοῦ φίλων᾽ ᾿Ιουδαῖον, Κύπριον τὸ γένος, μάγον εἶναι 
σκηπτόμενον πέμπων πρὸς αὐτὴν (τὴν Δρουσίλλαν) ἔπειθε 
τὸν ἄνδρα καταλιποῦσαν αὐτῷ γήμασθαι. υϑ8[1ηὴ Μαγίνγ 
1πηἀρ6α (1η ΔΡοἱὶ. 2, ρΡ. 69.) 16}}8. ικν8 {πᾶ {15 διηοῃ 
8 ἃ ϑαπιαγϊέαη, το {Π6 ν᾽] αρε ο4}164 ὟὝΑΕἸἰτιίοη. 
Βυΐ (45 [ἢ οὔβεγνβϑ) (πὲ ψγιίοσ [118 Ἰηΐο ἔγθαιθηΐὶ 
Ὀἰυπάθεβ ἴῃ ἰιἰβίογιοδὶ τηδίίογϑ, 8η 566ΠῚ|85 ἴο ἤδνο 
τῃουσὰξ τμδὶ δίπιοη Ψὰ8 ἰο Ὀ6 δοοοιηίεά ἃ ϑαμιαγέ- 
ἔα, Ὀδσδιι8α ἢ6 18 ἤϑγα βδιϊ4 ἴο ἤανθ δῇοάθ, οἵ 80- 
7ουνηοί, ἴῃ (Π8 οΙἿΥ οὗὁὨ δδιηδῦῖα, [ἤδ ψ Π]Οἢ ΠΟΙ ηρ; 
σδῃ 6 ἴΏΟΓΘ ἱπΟοποΙ ιν. 

9. Προὐπῆρχεν μαγεύων, “ὙΠῸ δά δίογεις!π)6 Ἔχϑγ- 
οἰβθὰ (6 τπηᾶσὶς τί." [Ποἀατγαρθα Πόσα ἀδν δίθϑ ἔγοτα 
ΟἿΣ σοτμηοηῃ νοι Βίοη ; Ὀὰΐ ΝΘΙῪ πηι σἢ ἔον (ἢ 6 ΨΟΓΒΘ. 
ΤΠ6 νοῦ μαγεύειν 18 ΒοΙηΠ ὙΠ δῦ ΓΑΓΘ ; ΘΧΔΙΏ0]68 οὗ 
1 δ ῃονθνοῦ ργοάιοοα Ὀγ ͵είβίοθίη τοι ΗΙρρο- 
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ογαίοὰ, δη Ὀγ Ῥβαᾶγοα ἔγομῃ Ρ] υΐᾶγοἢ. [{ ΠΟΠΊ68 ἸΤΟΠΙῚ 
Μάγος. Νον οὐ ἰδ Μάγοι, {πΠεὶς ργιηςρ᾽ 68, δηά 
Ριδοίίς68, 8566 (Π6 ποία οἡ Μαίί. 9, 1. [ἢ ργοςθβ8 οἵ 
{26 {Π6 πϑῖὴθ ψγὰ8 35 πιο ὈΥ πηδὴν ὙΠῸ δά [{{{|6 
ργοίθηβίοη ἴο ΔΠΥ (μίπρ πιογο {ΠἸ8ἢ ἃ δἰ αν έν οὗ 5έμ- 
ἄἶο4, δηὰ (485 Κυϊποορὶ οὔβογνθβ) {Π δρρε ἰδιϊοη νγ88 
οἴϊθη κίνθη ὄνϑῇ ἴὸ βέγο!Ἕηρ ᾳυδοκ8β, ν]ο δ ϑοπ|6 
Κηον]θάρσε οὐ παίιγαὶ ρῃ]]οβορὴν δηά δϑίγοϊοσυ, δηά 
ΔὈιυι564 ᾽ξ ἰο [Π6 ἀδοδρίίϊοη οὔδο ρβθορίε, ὈΥ ργεϊθηάίηρ 
ἐο ῥγαάϊοὶ {πΐαγα ὀνθηῖβ ἔγομι {Π 6 5418, (ο σΌΓΘ ἀ]8ογ- 
ἀ6γ8 Ὁ. {πΠ6 τϑοϊίδιίίοη οὖ σουΐαϊη ἔογῃι 45, Δηα ἜΘ να ῃ, 
Ὀγ τουζίογίηρ σογίδίη ἱποδηϊδίοη8, ἴο Ὀτὶπρ ὕὉ ἀε- 
ραγίθα βρ᾽γ 8, δΔηα σομροὶ ἰΠθιη (0 τονϑϑὶ βθογοίβ ; 88 
αἶ8οὸ Ὀγ {Π6 ταροιτοη οἵὨ σαγίδη νϑῦβθ8, δηα {Π6 τι86 
οὗ ρδυίουϊαγ Κιπα8 οὗ ποῦβ, ἰο (ογγιν δηὰ ἀγὶῖνδ 
ΘΨΑΥ ἀσοη8. ὅ66 Ρεογίζοῃ. οὐ “Ζ9]|14η. Ν΄. Η. 9, 18, 
20, Βυροτγιῖ οὐ Ψιυν. δαί. 6, δὅ8 δι 67. δηιὶ (ἢς (ὐοηι- 
τηδηίδίοιβ οἡ Ῥτγορεῖγί. 4,1. ΤΠαί διιηοῃ τῦὰ5 ηοΐ ἃ 
ΙΏΘΓΘ ΘΟΠ]ΌΓΘΟΙ, ΟΥ ΓΟΔΪῪ Θχογοϊβοὶ τηλρὶσ αιΐβ, Ὀυΐ 
ν88 Πα αἱ 1 ἢ 5ΟΠῚΘ ἐν είας οὗ παίιγαὶ ρἢϊ]ο- 
ΒΟΡὮΥ, {πουρῇ ἢδ δρυβοα ἰἰ ἴο 5(γΚίπες (Π6 τηϊηἀ5 οὗ 
1Π6 γυϊραγ ἢ ἔδισησα ρογίθηϊβ δηὰ ῥγοάί 65, Καὶ- 
Βοοὶ {Π10Κ8 ἢᾶ9 θδθθη γίσλέίν τα! ηταϊποα Ὀν  αη 1)4- 
Ιϑη, δοῃϊθυβηοσγ, Βοβϑητι]! 6 γ, δηα Ηροιησγοῆ8. Ώ15, 
(60, νγ88 (Π6 ορίπίοπ οὗ Π)ὴγ. Βϑιβοη δηὰ Βρ. Ῥϑᾶγςβ. 
“ ϑοπῖο αἀἰβοονοσγίοβ (88 γ8 {Π6 ]ἰδίίογ) (ἢ 686 πιασὲ δὰ 
τηΔ66, ψὨΙΟἢ ψεγα βΘΏΘΓΑΙΥ ἀΚΠονῇ [0 ΟἰΠΠ6Γ ρθο- 
ῬΙβ, δηὰ νι (ἢ 6886 [ΠΥ ΡΓΘΔΕΪΥ 80 ΓΡΓΙ86α {Π 6; 88 
{Π6 οἴἴεοῖβ οἵἁ πηδρι)δι5πὶ δηα οἰ θοι Γι οἱγ ψου]ά πον- 
8 -ΟΔΥ8 8Γ0Γ86 [Π0886 ΨΜΠηΠΟ ΠΘΝΟΥΓ 58} ΟΥΓΥ ἤεαγὰ ΔγῪ 
τπϊηρ οὗ ὑπαὶ παίιγο." Τῆδ Βίβῆορ (ἤθη δα 8 δη 
ΘΧΔΙΏΡΙ6 οὗ μαγεύειν ἴῃ [6 φορά 56η86 ἔγοηι Ρ]υΐ. ὙἹ. 
Ατγίδχ. σἤογ φιλοσοφεῖν Δηα μαγεύειν ἅτα Ἰοϊπα ἰορο- 
ὙΠῸΓ 85 δαυϊναίθης ἰογπ8 : [Ποῦ σῇ 6. ΔοΚηον Θά μ68 
{π΄ την ἡδίμΓα] ΡΠ] ΟΒΟρΡΠ6ΓΒ ργοϊθη θα α͵βο ἴο ὃς 
{ΠΑΡ᾽ ΟἸΔ0.8, 1ῃ {86 σοϊηηοη 86η86 οὗ {Π6 ψοτγὰ στ 
ι.8,) Δη6α πηδάβ {πα6ὶγ πδίυγαὶ Κηον]θῖσα συ θβογνίθης ἴο 
ἐῃαΐ ᾿ηροβίιμγα : δηὦ 850 μαγεύειν, ἢ6 γΟΆΒΟΠ5, τηπ5ί 
Ποῦ πιϑδη [Π6 σχογοϊϑίηρ οὗ αη]ανίαὶ ἀσίβ. 1 ἀο ποί 
αα6 υπάρτβίαπα (Π6 ἴοσοβθ οὗ ἢϊ5 γϑαβοῃίηρ ; [ὉῸΓ 
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ψΠ δὲ ἢ6 ΔΟΚπον ἀρ 8 ΒΕ6 18 ἴ0 ἀδπηδηὰ (δὰ ὀΐ πο: ἢγ- 
Ροίῃο81:85. Αἵ ἃ]}] ονθηΐίβ, 5: ΠΙΟῚ ΒΒ δγίβ θοῦ υπηἰανίαϊ 
Ὀγ Ὀείηρ Γουηάεα [ἢ ᾿πηροϑιτίθη ; δηα ἰΐ 8 ΕΓ νΟ]ΟῸ 5 
ἴο Οὐ]θεὶ (45 βοπλα ἀο) (Δί μδα πα ῥγδοι βθα βις!!, [ῃ6 
ΑΡοβῇίθβ ψουὰ ᾶνα δὰ πὸ ᾿ηίθγοουγβα τ τἢ Π πη, 
5ἴηςθ6, δί {π6 Ὀαριηπίηρ οὐ ἴῃ6 ραββᾶζα 1ἰ 15 5814, τῃάϊ 
ἢ6 λαά αὐονεἐϊπια ρτδςῖ!βθα βιιοῖ αγίβ8. δὅ66 δίκη 
8Δη4 δοβοοίίρ. ἴῃ Τ0ς. 

9. καὶ ἐξίστων τὺ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, μαά ἐδγνοιοη 
ἱἐπίο απιακοπιοπέ. Ὁ Οη [Π6 οτος οἵ {Π6 ἔογιηι]α λέ- 
γειν εἶναι τινα ἑαυτὸν μέγαν 866 [6 ῃοΐΘ οη ὅ, 86. [Ιὴ 
{Π6 ΒΔ16 ἸΠΏΔΠΏΘΓ τις ἰ8 υβ64 ἴῃ Ἡρφτγοαοί. 4., 104. δοκεῖ 
δὲ μοι οὐδ᾽ ἀρετὴν εἶναι τις ἡ Λιβύη σπουδαίη, ὥστε ἢ 
᾿Ασίῃ ἢ Ἑῤρωπη παραβληθῆναι : ψ] ΕΓ ὟΥ 6ββϑ! ῆρ ὑγο- 
ἀυοθ8 ΘΧδηρ[88 οἵ {Π18 ι;56, δ)η γεΐ ἀο65 ποῖ βθείῃ 
ἴο θ6 ἄψασο οἵ {6 γαῖϊϊο οἵ {π6 ἰάϊο. Ιῃ ἰδεῖ, νγ6 
τη δον τις Β αια βοιηθ 806 ἢ ΜψΟΓὰ ἃ5 }εγ50Ή,, ΟΥ 
τηαἀοτγϑίδηβ τις ἃ5 υϑ6α (ογ τι, ψι ἢ τῆ6 ΒΡ δυαϊΊοη οὗ 

Ὅῃ ἐξίστημι 566 {ΠΠ6 ποία οἡ Μαίϊ. 12, 22. δηά 
ΤᾺ Κα 24, 22. Τδὶ διπιοη ψἰ δηθὰ (45 Που]ηρ δηά 
Μοβῆθιι ανὸ ἰπουρἢ!) τὸ Ὀ6 σοπϑίἀογρα 88 {Π6 δα- 
ῬΓοη6 Βείηρ, οὐ ἴη6 Μεβϑβίδῃ, σδπηοῖ 6 ργτονϑὰ ἴτοιῃ 
[Π6 ψογβ οὗ [μκ6, ΠΟΥ 18 10 4]} ργσοόραῦ]8β. Τῆοβθ 
γν ῆΟ 1η {Π6 ἐἤγοο ἢγβί σθηζυγι65 ἤᾶνθ τη θη  οηρα ΠΙπην 
ΤηΔΆΚ6 ἢ τἢ6 ἰουηάογ οὗ ἴῃ6 βθοΐ οἵ (ἀὐποβίοβ; μὲ 
προη :ηβυ Ποϊοηΐ ρτγοιηα 8, 88 ἢδ8 θ66) 8Πθνῃ Ὁγ 
Μοβποὰ δηὰ ἨβδιπΊδη. 

10. ᾧ προσεῖχον πάντες, ἃς. Ἠξτα 15 Δὴ Ποῦτον 
ἔοττη. ᾿Απὸ μικροῦ ἕως μεγάλου 18 ἴοτ μικροὶ τε καὶ με- 
γάλοι, ᾿γ1Ὰ ἽΜΥ ΤΏΌΡΌ 29: ψ ΒΟ ἢ ΠΔ5 (Π6 811 οὗ γε - 
ἀυπάδηογ, βίης πάντες τα αἰ ἤᾶνα βθθπηθα βυ{Πο] 6}, 
ΓΉΙ5, Πούγονοσ, 18 ἢοΐ ὩΠΘχδιηρ θα ἢ ἴπ6 Οσθὸκ δπὰ 
Τιδιίη Ἰαησυλμα8, ΠΟΥ ονθῃ ἰῃ (ἢ6 ποθ Γ ΟΠ68. ὅδ68 
1, ΟΟΒΠΕΓ Οὐ {18 ραββᾶρθ, δῃὰ Βογρίογ οῃ ΑἸ]οῖ!ρῆ. 2, 
4. Ρ. 266. ἴᾷ|)'ξε ἄγ πιόσθονοῦ ἴο ὑπαογβίδηά, ποῖ 189 

- Κ βδὸ Αἴβιεη. (οἰνεὰ Ὀγ ΜΝ) ο}) : ὃς πῦρ τε αὐτόματον ἐποίει ἀναφύ- 
εσθαι, καὶ ἄλλα πολλά φάσματα ἐτεχνᾶτο; ἀφ᾽ ὧν ἐξίστα τῶν ἀνθρώ- 
πων τὴν διανοίαν. ἴ διὰ Οποβαηάεγ 98. υἴ, καὶ γὰρ ὄψις καί βοὴ 
καὶ πάταγος. ὅπλων ἐξίστησι τὰς τῶν ἐναντίων δίανοιας. 
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, δίρὴ δηὰ ἰοιυ, (48 Ν᾽ ογβί!5 1 ογργοίβ), Ὀυῖ {86 ψοιι δ 
δηᾷ οἷά; 858 ἴῃ (ἀδη. 19, 11. (ὐοπιρᾶγεα νεγ. 4.1 Μδος. 
ὅ, 45. αηὰ Ηοῦτγ. 8, 11. (Κυϊ.) 1 Κηον ποῖ ΨὮΥ 
ψ6 8ῃου]ά ΠΠτ1{ (ἢ15 ΟΧΡΓθβϑϑίοη, νοΐ Β66Π|5 ἰο ἢανο 
1Π6 ζθῆθγαὶ β86η86 οὗ Ὠιρῇ δῃηὰ ἰοῦ, γοιιηρ 8Δηα οἰά, 
τἰοἢ δηᾶ ροογ, 1. 6. αἰέ οὗ ἐνονῳ οἶκδ5. 

10. Οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ μεγάλη. Ηοτα 
{Π6Γ6 15 δὴ ἀψραϊίαρσο ἴγτοααθηΐ ἢ μορυΐαῦ ἰδησιδρα 
ἔον “16 ρονογ οἵ (Σοα ΘηοΥρΊ5685 ἢ ἢϊηι ; [16 15 ἃ ρεῖ- 
80ηϊβοδίίοη οὗ (6 Μοββιαὶ"." (Καυΐη.) Ἰοάαγιάρα 
οχρ δίῃ 8: “ἢθ 18 ΟἸἹΠΙροίθηςΘ ἱποδιηδίθ." ὅ66 1 (ΟΓ. 
4, 4. δη Βοιη. 1,16. Καυϊποοὶ οιῦγασθϑ {Π6 οοή- 
͵εείιγα οὗ Ηοίηγίοδβ, (ῃδὶ διπηοη, ἰῃ ρογίογπϊηρ ἢ15 
{τ Κ5, ῃδΔα υἱἱογοά ἴΠ6 ᾿νογάϑ δύναμις Θεοῦ μεγάλη, δῃηὰ 
{παι {Π6 δῪειμηδγιδη8 ΕΓ 80 βίυριἃ 88 ἴο βαἰιιΐθ "πὶ 
Ὀγ ἰδ πδηλ6 δύναμις Θεοῦ μεγάλη. Βυΐϊ {}}18 866 18 ἴοο 
αἰ μοί, ΝΕΙΠΟΓ σῇ 1 θο]ανα ψἤδί {πΠ6 ᾿βοθυήο- 
Τογί 4, δηα βοπια [,διη δίῃ ΓΒ, 16} 8, ὨΔΠΊΟΙγυ, 
{πὲ Πα οἰα!πηοα ἴο θ6 “ελουαή. 

12. ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππω εὐαγγελιδϑομένῳ τὰ περὶ τ. 
β. τ. Θ. Καΐποορὶ Ὄχρίδιπβ {Π18 88 ἃ ρβδγί ρἢγαβϑίβ ἔογ 
εὐαγγελιδομένῳ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ : ΜὮ οἰ) 15 1η- 
ἀδρὰ ἃ σοπηπιοῦ ρἤγ886 1ἢ {Π6 δαβὲ (Ἰαβϑὶςϑὶ ᾿γ 6 Γ8 : 
Ὀυΐ 88 1 ΨΘΓΥ ΓΑΓΘΙΥ ὈΟΘΟΙΓΒ 1Π (ἢ6 δογιρίιγεβ, 80 ἱξ 
ἸΏΔΥ "6 δχρἰαϊπθαὰ ψΠπουΐ τοϑουίηρ ἴ0 ΔΩΥ Ρ]6ο- 
Π88Π|, ῬΠΙΟἢ 18 ΘΓ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ. Ὀνόματος. Α ἔτο- 
φυθδηΐ ρΡ]οοηαϑη. ᾿ἸἸησοῦ Χριστοῦ, οὗ 1681.3, 48 θαίηρ; 
1ῃ6 Μαβ8181}. , 

18. διηοη, 8 τηδη ἀδνοίθοα ἰο ἰογο δηᾶ διηθί(ίοη, 
ἤθη ἢ6 βὰν ΡΏΠΠΡ ΧὨ 10 Τηΐϊγᾶς ] 68 ἔᾺγ ρστϑαίογ {ΠΔ 
Πὶ8 ον (νοῦ. 18.), δὰ Ὀγ ψ σῇ πηοβί οὗ {π6 ϑδῃη)ᾶ- 
τη 8 ὝΘΓΘ 1Π0]1η64 ἴο τοσοῖνα Ὀαρείβιη, δηα Ὀδοοιη6 
ΟἸ τιβεδηβ, ργοίθηἀθα ἰο 6 ἃ (Ἠ γβϑιίδη αἷβο, (νϑσ. 
421..) δῃηα Παν!ηρ τοοοῖνοα Ὀαρίϊ5π), αἰἰδο δ ἃ ΠΙΠλ186 1 
ἰο {ῃ8 Αροϑέ168, ἴῃ ογάάδθγ ἐῃθγθΌυ ἴο Ὀΐβθαβϑα {Π6 ρθο- 
6, 84 δοαιίγθ {ἢ 6 βᾶηθ ρον ον ψ Ἰ (ἤθιη οὐ ψοῦκ- 

Ἰηρ;  ΜΟΠΔΘγΙΙΪ σοῦ Κβ; 80 δαὶ Πα τηΐϊρξὶ ὈΥ {818 
[6805 [ὈΓΓΠΟΙ Π15 Β6Ο.ΪΑΓ νίαν οὗἉἩ ἀνατίοα δῃᾷὰ διῃδὶ- 
«ἴοι. Υοί [6 αἰά ποέ (48 Οτοίιιι5, [,6 (Ἰ]εσς, 11π|- 
Ὀογοὶι, Βοβοημλ  ὁγ, ἀπ οἰἤοῖβ, ἤανα ΓΙ σὨεν Ἰπάροα) 
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δοσοοιηΐ «{68118 ἃ8 {πε ἤ7εδείαἦ, Ὀὰξ 88 ἃ στοαί τηδρὶ- 
οἰὰη, ψῆο, ὈῪ (ἢ6 αἱά οὗ δηρβὶβ δηὰ ἀἄδθιηοῃβ, μδα 
νοικβά σηθαΐ τηῖγᾶςθϑ, δηὰ δᾶ γοϊυγηθα το [1ξδ8. 
Εὸγ 1 ἢ6 ᾿ιάὰ τρ}ΠῪ τοραγάρα {7651}. 48 (Π6 Μβββίδῃ, 
δηἀ (ῃ6 ΑΡροβιί]68 ἃ5 Π)νίηα Γαραίθϑ, ἢ6 σου]ὰ ποῖ 
ἢδνα ροιϑαδάσδα Πἰμηβ6 1 {πα {π6 δου Υ οὗὨ σοπηηὰ- 
Ὠϊοδίηρ τΠ6 Ὠῖνίηο ϑρίτις ἴο 411 οὐ ψῃοῖα ἢ6 βου] ἃ 
ἴὰῪ βδηᾶβ πὐρῃς Ὀ6 δοχυίϊγοά ὈΥ ποῆθγ. Οτ προσ- 
καρτ. 8566 [ἢ6 ποίΘ Οῃ 1, 14. (Καϊη.) Απά 80 Πρῆι- 
ἔοοί δηά Τ)οάάτιορε. ᾿Εξίστατο, τυας απίοπὶοθοά. Ηοτα 
ΔΝ οἰβίθιη οὔβουνοϑ (δὲ δίπηοη, Ψ 0 δϑιοηϊβῃθα οἰμογϑ, 
γγ»3 ΠΟΥ [1 π|86}  ἀϑιοη!8ῃ66, 

14. ἡ Σαμαρεία, ἱ. 6. [86 ᾿ἸπμαθιΔη(8 οὗὨ [ἢ οἰΐγ οὗ 
δ Γ8. ᾿Απέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τ. Π. κι Ὶ. δοιηθ 
τοοθηΐ (οιητηθηίδίογβ, (8485 ΝΟΘ588561{,) σοηίγαγυ ἴο {Π6 
ἈΠΊνοΙΒ8] ορίηίοη οὗ ἰῃ6 δηιίθης Εδίμουβ δηᾶὰ {Π|6 
ΘΑΥΥ πηοάθτῃ (Ομ πιοηϊδίογβ, τηδἰηίδὶπ {πδὲ [Π6 
ΑΡοβ168 ἀδβραγίθα ψ ἢ πο οΟἴΟΓ ἀδβίρῃ (ἤδη ἰο σοη- 
ἤγαι (ὃ6 ἴτε ὈΘ6] ΘΝ ΓΒ ἴῃ {1|ὲ ἔδι{ἢ, δηα. Θϑ δ Ὁ }15ἢ 
ἴθ δἴϊογ {Π6 ἴογιη οὗ ἃ ( τγιβίίδῃ βοοϊθίγ, Βιυϊΐ 
{Π18 18 ραγίηρ Ὧο αἰϊϑηίζίοη ἰο {π6 σοηΐοχί. Ἡρίη- 
Το 58 δῃὰ Κυϊηοοὶ Ὀο(ἢ δάμπλι (Πδὲ (ἢ6 ψοτγά8 ἕο! ]ον- 
ΠΡ ΘΟΙΏΡΘΙ 18 ἴο0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδαῦ {Π6 Αροβι]68 ψϑηὶ 
ἴον (η6 ραΐροβα οὗ ἰαγίπρ' πη 48, ψ ἢ ργάγθγ, ὕροῃ 
1Π6 πον σοηνογίβ, 1 ογάδὺ ἰο πηραγέ ἴο (ἢδ6π) {Π6 
σιϊβ οὗ ([ῃ6 Ηοὶγ δριγ. Βὸγ (845 Κυΐιοαὶ οὔβογνθβ), 
1η ([ἢ6 Θαυ]Ὺ ἀρ68 οἵ (γι βεϊδηϊγ, [Πο056 ψν ο δοκηον- 
Ιεάροα 4685 ΟἸ γῖδὲ 88 Μαεβϑίαῃ, ψγα ᾿πηπηθαϊαίο Υ 
θαρί!Ζαά, διὰ ψογο αὐογιυαγ δ τλοτα [ΠΥ ἰηϑἰγαςσίοα 
1η 16 {τ{}}8 οἵ (6 οβροὶ. (ὅ66 {πΠ6 ποΐθ οἡ Μαεῖϊ. 
28, 18.) ΜροδηνὮηδ, ονψανοι, [η6 ΑΡροϑβι168 βθθπὶ 
ἴο ἢᾶνο δῖα ἀἄονη 8 γιι]θ, παῖ, δῖον. θϑίηρ ὈαριϊΖοά 
δη4 οδἰδο 866, (ῃΠ6 ρτοβοὶγίθβ βποιϊα ἢᾶνα {Π6 ᾿πηρο- 
βἰ[ἰοη οὗ δη 49, δοσοιῃρδηϊθα ψΊΓ ὈΓΆΥΘΓ, Ἰη ΟΥΘΓ 
ἴο {Πποῖν γοοοϊνιηρ μη 5 οὗ [6 ΗοΪγ δρι. Ἡρηςσο 
ἴη Ηεῦτ. 6, ὁ. ψὰ πηά τπηθηίίοῃ πη846 ἤγβί οὗ θαρι(ΐ8πι, 
ἱπθη οἵ ἰηδιγαοίίοη, δηα πα] γ οἵ ᾿πηροβι(οη οὗ 
μδηά8. Νον ῬΆΠΡ Πδαὰ ὈαριϊΖοά δηὰ ἰδυρῃΐ {Π6 
ϑδιηδγ 8η8 ; δης, ἰῃ {ἢ 6 ΡΥ ν6 ἃρ6, [ἢ18 5061} 
θεηράϊοϊοη δηα Ἰαγίηρ οὐ οἵ μδηά8ϑ γψἂβ [1πηϊ6α 0 
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6 Αραςξεῖδβ ; θυΐ 1ῃ ῥγοσθβ8 οὐ (ἴπη6, ἤθη {π6 8005 
οὗ ΟὨ γι βυδη! υ ψαγα πιοῖα Ὁ] οἷν βρτοδά, οἱἶμον 
ἰοδοίογβ οὗ ἰῃδὲ το! ρσίοη οδίαιπεά {π|5 ρονοῦ οὗ 80- 
Ιεηὶν ᾿ἰαγίηρ απ 48 οἢ {Π6 ῥτοβεϊγίθβ. (Κυϊη.) 

17. ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτοὺς. [ ψᾶ8 {Π|6 
οἰιϑίοπι δίποηρ ἰῃ6 Ηθῦγονβ ἴογ ἢϊπὶ ψΠ0 ργαγεὰ [ῸΓ 
δ]εβοίηρβ οὐ δὴγ Κιπὰ οὐ δποίπογ, ἰο ρυΐ ἢ18 δηάϑ8 
Ὁροη ἢἷβ Ποδά. 866 (86 ποῖ οη Μείϊ. 19, 18. δηά 
αἷεο Μείι. 9,18. [μ|Κ6 4, 40. Αςίβ 6,6. 9, 19. 28, 8. 
Ηεξδποβ ἴπ6 Αροβί δ [α14 ἐῃμοὶγ απ 58 οἡ [ἢ6 σοηνοτγίβ, 
ἴῃ ογάοσ ἴο {8 σομηπηπίοαίθ, ὈΥ ἃ υ͵δίδίθ οψηιδοί, 
1Π6 γῆ οὔ τῃ6 ΗοΪγ δρίγιι." (Κυϊη.) 

18. δι. 1λ|κ6 ἀοεβ ποῖ 840 {αὶ {πΠ6 ΑΡοϑβ1168 ἰδ] 
παπᾶ ὑροη δίιιοη. Πηἀαρά {πὲ {πον αἰ ποῖ Ὧο 80 
ἴΆ Ρἰαὶπ ἴγοπι {ῃς6 σοηίοχε. Νϑίιμογ ἀἰὰ {Π|| Α Ῥροβί!ε8 
ΙΑῪ δ ἀ8 οἢ ἢ δἱ {Π6 βασλα {ἰπ|6; δῃὰ ρεγῇαρβ ἢ8 
τῆ υπάοτγναϊαθ {π6 ρἰϊα σοιπποηυ υηαθγϑίοοά ἴο 
08 πηραγίθα, τορϑγάϊηρ {π6 ΑΡοβί 68 85 ον ρονογ- 
δι] Μαρὶ, δῃὰ βιρροβίηρ {πᾶ {Ππ Ὺ σου σοπηπημηί- 

5 Τ|νὲ βδϑνθῦαὶ 0,568 Οὗ ἱτημοπϊἴοη οΥὗἁἨ απ ἃγὸ ἔμ γ ἀεία!!εὰ 
ἴῃ Ὠοίε οἡ 1 Τίμ. 4. [. ΤῆΆτγοο ἴῃ {πε ΟἹά Τεβιδιηεηῖ: 1, 88 ἃ ὁογε- 
ἸΏΟΠΥ ἴῃ ὕΓΆΥΟΡ; ὁ, ἰὼ ρδίεγῃαὶ ὑθπραϊοίίου; 8, ἰῃ ογθιῖηρ; οβίσοσα, 
Δῃὰ ργορουγί(οῃ δε ἴο {ἢ θη, ΠΊΔΗΥ τηΟΓΘ ἴῃ {᾿ 6 Νενν : 1, ΤῸΣ ουτίηρ; 
ἀἰβεδβθβ; 2, [ὉΓ δρβοϊιυτ οι οὗ ρεπίϊεηΐθ; 8, ἴῸΓ Ὀϊοβδίηρ οὗὨ ἰηϊδηίϑ, 
οὐ 186 ἰῃαῖ ἀγα ἴο 6 ὈαριΐΖοι,, ἰο ρῥγόραγε (πθι ἴον ἰϊ ; 4, ἰὴ σο- 
βειηδιίοη ; 5, ἰη οΤαϊπαίίοη οὗ ΟΠίοους ἴον τ1π6 οδυγοῖ.. ΟΥ̓ (Πα (τες 

ἄγεν οὗ ἴῆεβα ἔθε γα 'Φ Ποὴθ νν ἢ οἢ σϑὴ ρῥγεϊθῃηα ἴο. Ὀ6 Βεγὰ τηεδηῖ ; 
ἃηα 80 4}} τπς αἰ που γ 15, ωλίεὴ οὗὨ 16 ἵννο Ἰαϊίεν 'ὶ νναβ. Τ|ιαῖ 
1ϊ ννϑ σοηβηηιαίίοη. ΤΩΔΥ ΡΡΘΔΓ ψγοθάῦϊο, Ὀδοδαδα ᾿ΐ 860 δοοὴ οἷἵ- 
ἰοηΠοἀ {ΠεὶΓ συῃνεγδίοῃ δηὰ Ὀαριΐδηι: Ἡμδὴ ἰδ «“ῬοΞβέϊες οὐκὶ οὗ ττετε 
αὐ “ετπξαίθηι ἠεωτά δαὶ ϑαπιατὶπ παά γδοοὶυδα ἐδο οτὰ ὁ Οοώ, ἰἦρῳ 
ὁπ! ιἰπίο ἰδέειν ῬεΙετ απὰ Ψοΐη (νεν. 14.) ΤΙύδβ ἄρτξεδ ννεὶϊ! υἱῖδ 
τηδῖ οὗ σου βιτηδίίοη, νν ὨΙ ἢ 8 ἀἢ 8οῖ γοβογνεά ἴο {π6 Ἐ Ό]ογα οὗἩ τῃς 
(παγοῆ, δη ποῖ σοπηπιυηϊοδίει ὧγ αἰϊοννοιὶ τὸ ἱπίδσίοσ. οβίοογϑ, βις] 
89 ΡΠ Ρ, (Π6΄ ἀεασοη, μεσ. “παῖ (πογοΐοτα νυ ἢ 18 πιοβῖ γθοϑοῦ- 
αὐὶε ἰδ, 80 ἴ0 ἰηΐεγρτεῖ (ἰδ ἰαγίηρ; οὐ οὗ πιαπάβ, δηὰ {Ἰιοὶγ. σεγεὶοῖπῷ 
ἐλε Ηοίψ Οἠοϑὲ ὮεΓΘ, 88 ἴο σοτοργεγεηά ςοηβειηδίίοη δπὰ οσγάϊπδιϊοῃ 
θοίῃ, {πὸ ΗΟΪΥ νοοῖ Ὀγ {πεῖγ τη ϑίΓΥ συπηΐηρ Οἡ 41 [6 βἰὔςεγα 
δε] ενεῖβ, ἀπά δηάοννηρ {ΠἸ6 τὰ ννττἢ ἐμνναγά, δηςἶ δοπια οὗ τπθπλ νυ ἢ 
εχίγαυγαϊ συ ὀχίεγηδὶ ρΊ 8, οὐ Βοα]ΐπρ, ργομῆθογ, ἃς. (56ε ποῖα οἱ 
οἱ. Φ. 4.) δῃὰ {Πὸ Αροβιί εβ, ἂν ἰαψία ἐλεὶν απὰς ὁἹ βαμγα βρεοΐδὶ ροῖ- 
80Ὴ8 ΔΏΟΩ ἴπετω, ογάδι ἱηρ' {6 πὰ Βϑπογα απὰ Πεθοῦῃβ ἰῃ βενογαὶ 
οἰκε8: ἃ ΡΟ γὨΐ ἢ Βεϊοηροα οπὶγ ἴοὸ (ἢ Αροβίϊθβ ἴα Θχϑγοίϑθ, 
δηὰ 50 ὕγ88 ποὶ δι 80] 10 Ρ] Πρ, που ρα ἢ πδά ρονγεσ ἴὸ ΡΓΕΔΟᾺ 
δηά ἰο Ὀαριϊζο. (Ηδμηοπα.) 
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οδίο γε ρτγθαίοῦ ριβ ὈῪ {6 ἱπιροϑί(ἰοη οὗὨ ᾿)δη(8, 80 
88 ἴο ὉΘ Βυρεείογ Ὠοίῃ ἴο ῬὮΠΡ δηὰ ἐπα ΑὨοβίΪθϑ. 
(Κυϊῃ.) Χρύματα, ϑιόῆεψ. Ἡρτα (ἴα ρῥ]ιγαὶ 15, (85 
οἴϊρῃ,) οι ἔου {8 βίπριϊαγ. δε δ08]}. 1,6χ. 

20. ἀργύριαν ααἰ σύν σοι εἴη εἰς ἀπωλείαν. ῬΙΒρΔΙΟΓ 
8ϑη Οὐτοίϊι5 Ὄχρίδίη : “Κ Ηὶ τηδηθδί οὐ 218}18.᾽ 
ΤῊ ἰαέῖου οὔϑογνθβ {πδΐ ἔῃ 6ΓῸ 18 ἃ ρδυ ἢ ΓΔ815 οὗ 6 
ἀενοίηρ δὺὺν οηδ ὉγῪ ΠΠΝ ὉΠ, νῆσοι 4 ἀθῆπι!οη 
οὔ {Ππ|6. Κιϊηοεὶ ς8}}8 1 ἃ Ηθῦτενν 7όγπι 97 ἔπιργο- 
οφξίοῃ, ἸπΠα] σαῖς; υἱέρι ἀοβιγ 05, δηα σογγοβροηά- 
Ἱῃ6 ἰ9 {π6 τϑοῖκ ἀκόλοιο, βάλλ᾽ ἐς κόρακας, ἐς ὄλεθρον, 
ὅς. δῃᾷὰ [6 [,4{1π Ρεγθαβ, δὺϊ ἴῃ βψὴ καὶ το. Τῃθ 
5686 Β66Π15 ἴο 6: “Μᾶδγ γοι ὃ6 φΓΘνΟΊ ΒΥ ρὺ- 
ὨΪΒηο ἃ οἡ δοςοιηΐ οἵ {Π18 γοὺ το η6Υ.᾽ Οὐ (48 
 οἰδίοι π τθῃ ἀθι8): ““ΜΔΥ ὑοῦ" δνδγίοα ΤΠ ψοι 
Ὠοί πι6. Απάὰ Βα σοῃρᾶσγθβ ΕΖ. 388,9. ΟΥἉ 1 πδῪ 
θ6 {5 ΕΠ ρΡΊ]5Π6α : “ΚΘΟΡ γοιγ ΠΊΟΠΘΥ ἴο ψομγϑεοί, 
ἴου γοῦν οὐὐπ γὰἼ, Ὡος πιὶηθ." 'ΓΒΘΓΙΘ 8 ἃ 811}118Γ 
Ραβδδρα ἴῃ ΨΦοββρῇ. 461,45. Δανιῆλος δὲ τὰς μὲν δωρεὰς 
αὐτὸν (1 οοπ]θοίυγα αὐτὸν ἕοτ αὐτῴ, δἰδὲ μαδεγε) ἔχειν 
ἠξίον" τὸ γὰρ σόφον καὶ τὸ Θεῖον ἀδωροδόκητον εἶναι. 

Ηεσγε )οαάτϊαρο, νΘΎῪ 705}}γ, οὔβογνϑϑ, [Πδΐ (815 15 
ποῖ 8η ἐπινγϑοαίίομ, θα ἃ βῖγοηρ ἂν οὗ αὐπιοηῃὶδἦι- 
ἵησ διαμοη οὗἁὨ 8 εἰδῆσογ, δηὰ οὗ Ὄχργθββίηρ ον 
τη 16]} γαῖ! 6 ἰῃἢ6 Αροβί]οβ. ννουϊὰ 866 {ΠῸ ρτγθδίθϑδί 
Βι1π| οΟἵἁ πηοηον ἰοβϑί ἀηὰ σαϑί ἀᾶυ, (Π8η γϑοοῖνθ 8ηΥ͂ 
Ῥασί οἵ 1 οἡ ϑυσῇ 5ῃδπ)ϑῆιὶ ἰθγπη8. Μαγκίδηά, ἴοο, 
Οὔβογνϑϑ (δὶ (18 185 ποΐ δὴ ἱπιργϑοαζίοη, Ὀιυΐ ἃ »γε- 
αἀϊοέϊοη οἱ ψῃμαΐ ποιϊὰ Ὀ6(811 διῆοῃ, νιουΐ τὸ- 
Ρεπίδῃσα. 

41. οὐκ ἔστι σοι μεοὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγω τούτω. 
ὙΤΠαῖ {Π686 ψογβ ᾿π|ρ]ν παι ἢ βου! ὈΥ͂ ΠΟ πιθᾶῃϑ 
αν {Π6 ρΟΨ ΘΓ ἢ6 δϑβά, παιηδῖυ, οὐ οοηξογιηρ (Π8 
Ηοῖὶν δρίτις Ὀγ 186 ᾿πῃροϑιιοη οὗ ΠδΔη68, 18 Ρ᾽δ ἴΤΟΙα 
{Π6 5ι0]6ο οὗἩ {πΠ6 ψνογήβ8, δη4α λόγος, |Κ6 ρῆμα δῃά 
{π6 Ηεῦτ. ἽΔἽ, Πὰ8 νοτῪ οἴδηῃ (ἢ6 5θη86 οὗ ἐλὶπρ, 
πιαίίογν. ὅ66 (ἢς ποίθ οἡ Μαίϊ. 4, 4. ἔμικα 1, 87 δὲ 
62. [{τπιι8ὲ Ὀ6 οὔϑογνθα, ἴοο, {πᾶΐ μέρις Δηἀ κλῆρος: 
ΔΓΘ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ [ΘΓη8, πη ἃ ἤδη πηέοα ὮᾶνΘ 8 1ῃ- 
ἰοηβῖνα ἔογσοθ. 80 {πὸ Ηδεῦτ. ΓΡΙΣ Ῥ-τί, ἴῃ 4 δδιῃη. 
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90, 1. ψἤοτα {π6 δορί. γοηᾶοὺ: οὐκ ἔστι μέρις ἡμῖν εν 
Δαβὶδ, οὐδὲ κληρονομία ἡμῖν ἐν τῷ υἱῷ ᾿Ιεσσαί, τοο ἠαῦε 
ποίλίηρ αὐ αἰ ἐο ἀο εὐἱἐὴ᾽ ἐδε 8οπ οὗ 566. Ἰ)ευΐ. 
10, 19. οὐκ ἐσταὶ τοῖς Λευΐταις μέρις οὐδὲ κλῆρος ἐν τοῖς 
ἀδελφοῖς αὐτῶν. [Ὁ. Φ, 12. δηὰ ΓΑῈ 22, 45. (Κυϊη.) 
Οἰἤοθσβ ἴδκα λόγος ἔοσ {πὸ ἠοεοίγῖπο οἵ (6 Οοβρεὶ ; 
Μ οἷ, 48 ἃ δοοοπααγψ 56 η56, τΑΔῪ 6 δαιπηεα. 

21. ἡ γὰρ καρδία---τοῦ Θεοῦ, 1. 6. ““(ῃγ Βδαγί 15 ποί 
βίησογο, ἴδοιι τί ποΐ ψηῃδὲ ποι οὐρ[ίαϑὲ ἰο Ὀ6, {Βου 
αὶ ἃ αἱδεοηιδίον"."" Ἑ 8δὃο ἃ ΚιηρϑΊ10, 1ὅ. 27 ΓΝ ΟἿ 
Ὕ", πότ (86 δερί. τϑοηάου : εἰ ἔστι καρδία σου εὐθεῖα. 
(Βεζα, δι). δὰ Κυΐϊῃ.) 11 δα 8ορ Ε΄ σ λ α. 
οὕτως ἔδει εὐθὺν καὶ ἀτλοῦν εἶναι. (ὐοτηραῖε 58. θὅ, 16. 
ΤΠ ψογβ πῆϑὺ Ὀ6 {δ18 ρΑΓΔΡΉΓΑΒΘα : “ον ἴπου 
βϑοκοβί ποῖ ἴῃ ποποὺσ οἵ Οοά, (αὶ αοα ψ8}ο ἰ5 ἃ 
καρδιογνώστης." Ὀη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 866 [6 ηοΐδα οη 
ΙὯΚ6Ὶ1, 6. 

ῷῷ, μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας, “τοροηΐ ποζο- 
ἔοτθ, δῃὰ δρδηάοη (5 {πῪ ψὶοΚοάη688. Π6 ἔογ- 
τὴ} εἰ ἄρα 186 Ὁγ (ΥἶΔ88, τοῦδ, δῃὰ Γι οσβηθσγ, γθη- 
ἀεογοα μέρ, Ὁ “ργαὺ αοὐ {δὲ {{᾿ δν}} {πουρξ τΔῪ 

Ἐπ Το ἰ6 0 ἰῃμϑίδησα οὗ Ῥείεθγ᾽ Β τη γου ουϑὶγ ἀϊδοθγηΐϊηρ δρίγι(9, 
ἴῸΓ ἜΡΕΣΥ σοτηπίοη τϊηἰδίον ΟΥ Οἢγιδιίδη πιϊρϊ ἤν τηδὰς ἴὨδη ἰη- 
ἔογθμοα ἰῃ δο}) Οἰγουτηδίδηςεβ. Βαῖ, οα ἴμ6 οἰ εσ δήθ, {Π|8 βίοσγυ 
ὙΝ}}} ΌὉΥ ΠΟ πιοδπβ μονα Ῥεῖ ἴο ἴανα ὕδθὴ ἀδϑι τα οὗ {ἢ }5 δἹ τ. 
Ηδ κοἰρῖις (Κα ΟἸγίϑε ἴὼ {86 οατ6 οὗἉ δυἀ88) ἢανα αἀἰβοεγηθα δ᾽ πο 5 
ΠΥΡΟογίδΥ ἰοπρ Ὀεέογε πα ἱπουρῆϊ δὲ ἴο ἀἴβοονεσ 1 Ορβηΐγ, οὐ [6 
τηΐρϊ παν πὰ τ6 ΟἿ ΓΘΔ]ΪΥ ἴῃ δοῖηθ ἰῃβίδησοβ, ᾿μουρ ἢ ποῖ ἴῃ 
(ἢἷ5; ἴῸΓ ἴΠ6Γα ἰδ ΠΟ ΠΊΟΓΘ Γοββοη ἴ0 βΌρροθα {παῖ (ἢ δῖ δναῦ βιτα 
ΔΩΥ ΟΥ̓ Πἶ8 δοΓν [8 δὴ υηΐνοῦβαὶ μοῦνον οὗ ὁϊδοογηΐηρ [ῃ6 Ὠεαγίϑ Ἀηΐ 
ΟΠδγδοίογ οὗ 8}} {πεΥ σοηνεοίβοα υνἱἢ, ΓΔ (ΘΓ 186 ἴο Ὀεϊονα πα 
θϑγνε 8}γ οὗ ἰῃεπὶ {{|6 ρονγεγ οὗ Ππεδϊϊηρ δὶ {Π6 δἰοἷἰς {Π6  σϑγα ΠΕΆΓ, 
νν ἰοἢ να ΔΓ6 βγ6 ἴπδαι Ῥαὺ] ({πουρὶ ΠῈ ννὰβ ποῖ ἰῃέευϊοσ τὼ τΠπ6 
οἰιἱοἶ οὗ (ἢ6 Αροβῖϊε8, ὁ Οοσ. 11, ὅ. 12, 11.) ἢδα ποῖ, οἰ βογνυῖϑε ἴθ 
τνουϊὰ ηοἱ ἢενα δβιιβογοα (ἢ {|| Π686 οἵ Ἐραρῃγοαϊίυβ ἴο ἢανα Ὀγοιρῆῖ 
Πΐτῃ 80 ὯθδΓ (0 ἀεδιἢ (ῬΠ1]. Φ, 45----27.}, ΠΟΓ Πᾶν Ἰοἔϊι 80 Ὡδοία] ἃ ἔεϊ- 
Ἰονν-ἸΔΌοιΙΓΕΓ 88 Τγορ ται δἷοῖκ αἱ Μι]είυπ (9. Τί. 4, 20). Ὀοΐάν. 

1 Αῃὰ 80 ἰἴ ἰδ σεηδεγεΐ ὈΥ̓͂ ΘοΠ]ουβηογ ἴῃ ἢΪ8 [χίοοῃ, ἰῃ ν. εἰ. ὃ 
6. ε αἵὲ ἤοννευϑὺ ἴο γειῃθιθεν ἴΠαἴ ἸῺ {{118, 85. ν»Ὲ}} 85 δοιηδ οἵδιεγ 
1.568 οὗὨ εἰ, ἴῃεγε 18 δῇ 6} 5818 οὗἨ βδοπλα νεσγῦ, νι οἢ 5 ἴο Ὀ6 δι ρρὶϊοα 
ὉΥ ἱπιογργεῖεσθ. 80 Επτγὶρ. ἤεγϑοὶ. 640, πάλαι γὰρ ὡδένουσα τῶν 
ἀφιγμένων, ψυχὴν ἐτήκον, νόστος εἰ γενέσεται, ΔηΪπι0 (φθε56 68 
(ἀμδὶἐαπ8) ΔΏ, ὅς. Ηδεγα νγὲ 86 (0 βυῦθδιὰ πείρων, ἐγχψὶπῷ τλείλιον. 
50 αἷδο Ευτγίρ. ΗΔ]. 1.2388. σιγητέον μοι᾿ καὶ σε συσσῶσαι πότε. ἴῃ 
[86 ἔογτλθν μϑϑβαρα (6 εἰ ΤηΔΥ Ὀ6 γεηήογο ἐκ ρεγοδαποο. 
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06 ἰογρίνοη {π66. ΤἸΏΘΥ οὌὔβοσνα (πᾶλ ἐῃ8 Θσρ σα: 
το δὲ δογέο, αἢ 7ογέο, 5 αἱ ναγτίδησα ψ 1} Ῥοίθγ᾿ Β Ρὰὺγς 
ῬΟΒ6. ““Εογ 1 (β8γ8 Κτσθὴ8) δ πηο Β Ῥγάυθῦβ ΨΘΓΟ 81Π- 
6618 δηΐ ἀδνοιΐ (δηἀ [Πδ0 (6 Υ οὐρῇϊ 80 ο 6, ΡΙ]Ρ 
ἢδΔ4 οὗ σουγϑα ἱπβιγυςσίοα ἢἷπι), ἢονν σδἢ Μ ΒΈΡΡΟΒ6 
ΤΟΙ ]58ίοη οὗ βίηβ ἀου δι}. 80 εἴπως ἔοτ μέ ἰῃ ῬΠ1]. 8, 
11. εἰ καὶ 1014. νογ. 19., δΔηά εἰ πώς ἴῃ ΤὭμυογάα. 8, 4, 
Πα ῬΒΪο 7ὅΦ, Ὑμὰβ (π6 Ηδφδτ. ὙῚΝ, οἱ ,")ογίο, ια ὉῪ 
(86 δερί. τοηάοτοά ἵνα ἰῃ Εχοά. 82, 80. ΤΉ Ϊ5. 18 
ΒΟΜΘΝΕΓ ἃ ΓΆΓΘ 8]ρηϊοδίίοη, ἰο ψῃΐϊσἢ {Π6γ ἷἰβ ΠΘΓΘ 
ἨΟ παρα ἴο τϑϑοῦί. ΕῸΓ (88 ἰΐ ἰβ 18} }} οὔβεγνϑα ὈγΚ 
Οἰ 6 Γ8) {πΠ6 ἀοιιθί ἀοθβ ποί γεβρθοὶ {π6 Ὠθη  Ώ ΠΥ οὗ 
Οοά, Ὀυΐϊ {Ππ6 γτοίογιηδίίοη οἱ δίπιοῃ, οὐὁὨ νηϊοῖ ἴθ τα 
ὙΆΒ {116 Πορθ τϑιηγαϊηϊηρ. ΝΟΣ ἃγὰ Ῥοίογ᾽β ψογάβ 
(9 "6 Ιηἰογργοίθα δον (ἴθ βυδι ν οὗἁὨ {Ποοϊορ!ςαὶ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙ 68, Ὀὰϊ ἴῃ τϑέθγθησθ ἴο {Π6 ρορυΐαγ β6η88 οὗ 
οοπηήοῃ 16. Ῥδίθσ πηϑθδηΐ Ὦγ {{|686 νογάβ ἴο ὨΙΠέ, 
ἐμαί ἃ τηδῇ 80 ἐγαυδυϊθηί, 80 σγθοάν οὔ ἰιογο, δά 
ΔΙΒΙγβὶ ἴῸΓ νδίη σίοτν, ψῇοβθα 1] Υ Πδἀ τοβομοά 
δυοῦ ἃ ποῖρῶϊ, οουὰ ἢ αἰβηου] Υ τορθηΐ δηᾶ γο- 
ἔοστῃ, δηὰ οδίδίπ {Π6 ραγάοπ οὗ βίηβ. ὅδθθ τοί 8. 

24. ἐπινοία 5:|σὈῆ65 οοπίγίυαποο, οομπδοῖ: ἴτοιὴ 
ἐκινοέω, ἴο Ηχ {Π6 τηἰηὰ ὕροη βοιῃοτῃίηρ, ἰο αἶα πρ 
ἃ που], σοηίσίνθ, ὅς. Τδουρῇ Ὀο(]) ἀγα ψογάβ οὗ 
γηϊάαἶθ 5σηϊβοδίίοη, γοῖ {ΠΘῪ ἃγα οἴζθη ἰᾶκθὴ ἰῃ ἃ 
δα 5686 [ῸὉΓ ογαΥ δηὰ ἔγαυάι!θηΐ σουῃ86], σμΐίο; 
οὗἨ ψϑιοῦ 5ιρηϊθβοδίίοη δχϑηρίθβ ἅτ ργοάιισθα Ὀγ 
Πρ ιεὶ, Κγρκο, ΝΥ εἰ5., δηά 1,οοβηογ. (Καϊη.) Τῆς 

Ὁ ΤΌ 8416 νἱονν οὗ ἐπ δι) θεοὶ ἰδ6 (κε ὈὉγ Ὠοαάτίάρε, ψῆο οὔ- 
βεῖνοβ : “"ἢεξτα 18 80 ἱπροηϊοβίδοϊα 8ὴ δνϊάθῃοα οὗ δὴ υμόομνεγί(οὰ 
βίπηον δεΐηρ ἐχῃοτίθα ἴο γερεηίΐίδησα δηὰ ὑγάυϑ ἡ ἢ 116 ἢ6 ννδ8 Κηοννῃ 
ἴο ὃς ἴῃ {πδἴ βἴαϊο, [ἢδῖ { 8 δοιοἰβῃΐηρ ᾿ς ϑῃοι ]ὰ ονοῦ πανα θθθη 
αἰϊδριιοα ; ἀηἀ οηὸ ψου]ά (ὨΐΠ}Κ ποης οου]ὰ Ὀδ6 50 ν»"})]ὰ 48 ἴο ἱπηδρίηθ 
αὶ ἴῃ Οἢγίϑῖ ννὰβ οὶ ἱποϊυάεα ἴῃ (παῖ τορεηίδηοθ δηὰ ῬγΆΥΟΡ 
νν Πίοἢ δὴ Δροβίΐβ ργεδεῆεβ ἴο ἃ Ὀδρί:ζϑα βεύβοῃ 85 ἴθ ᾿νὰῪ οὗὨ οὔ- 
1αἰϊπίηρ; ἔογρίνθμεββ, Ὑὴ6 ἀυίοιβ τηϑηηεῦ ἴῃ τ οἢ Ἦδ Βρεβκα οὗ 
18. δείϊηρ; Γογρίνθῃ, ἱπ ἰτηδῖθβ, ηοῖ (ἢ ἢ δ Βα γα Σερθηΐδποα τηΐρῃς 
Ῥοβδι Ὀἷγ ἴα] οὗ δοοορίδηςο, ἴον {παῖ δ ΘΟ ΓΆΓΥ ἴο 6 ψνῆ0]6 ἴθῃηοῦ 
οὗ (ἢ ο5}61, θυϊ {πᾶΐ, ΟΣ {Π6 σοπιηιἰβοίοη οὗ ἃ 81 80 ΠΕΒΓΪΥ δρ- 
ΡΓΟδο ΐηρ ὈΪΆΘΡΠΘΙΩΥ δραϊηδί ἢ Ηοἷγ ΟΠοοῖ, {ποτα ννϑϑ 1}|16 σϑᾶν 
800 ἴ0 ἢομθ ἢθ νου Ἱὰ ὀνθὺ Ὀ6 Ὀγουρἢς {ΠῸ]}Ὺ ἰο Γερθηΐ. 

ΝνΟΙ,.. ΙΡ. υ 
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Ἰαϑι-πηϑηςοποά βἰρηϊβοδίίοη 18 οοπῆγμηοα ὈΥ [6 γὰρ 
1 {Π6 ἡοχί νϑῦβε. 

48. εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὃ. σ. ὅ. 
Χολὴ 5, ρηῇθ5 ργοροΓΥ χαΐ; τπουρἢ 1 18 βοῃηθί πος 
864 οὗἉὨ δηγίπίηρ Οἰζίοσ (48, ἔογ 1ηϑίδῃςσθ, δὴ 1019] 0η 
οἵ ὈΠΈΟΥ δηα ροϊβοῃουβ ποι 08). ὅδ6ε6 2οἷι. 16, 18. 
20, 14. Ῥτον. ὅ,4. Τῆἤτγοη. 8, 15. δῖ. 409, 17. 
5, 60, 42. 9206Γ. 22, 156. Νον χωλὴ πικρίας 15 ρυϊ 
ἔον πικρὰ, 1. 6. διέξεγ ραΐί. [Ιτὰ ΟΥΘΓ ἴο ποῦ δοοῦ- 
ταίοϊγ ἀσδίθγιηϊηθ {6 86η86 οὗ ἴτῃ6 Ψψογὰ, ψ6 τηυϑί 
σσῃῃραᾶγο Ὠδαυϊ. 29,18. ΗδΡ. 12.156. [ἢ 1Π6 ἔογπιϑσγ 
Ὅ6 ἤᾶνα ὃς ἸΏ, ““16ἴ (Π6γ Ὀ68 ἢ0 γοοῖ ψῇῃ]οῖ τηΔΥῪ 86 
(οὐ ἢ ἃ ροϊϑοῃουβ ογ δι((ογ ρμ]δηϊ." Ηδτα {Π6 δερί. 
ΤΟΉΘΟΣ : μὴ τις ἐστιν ἐν ὑμῖν ῥίϑα ἄνω Φύουσα ἐν χωλῇ 
καὶ πικρίᾳς ΝΟΥ͂ 88 ἴδ6 5ι]6 οἱ 1.8 ᾿(ἢ6 τοογϑὴρ» οὗ 
ἑάοίσ, (6 τηϑϑδῃϊηρ οὗὁὨ [Π6 ραβϑᾶρα 15 1118: ““Ἰδῖ 16 δ 
πο 6 διηοηρ γοι ΔΏΥ ΟὯ6 ΨῇῆοΟ, |Κ6 ἃ Ῥοίβοῃοιι 
ὈιοΥ ὨοΓΡ, τὰΥ ἰηΐθοῖ γουὺγ πιηἀ8 ἢ ἢ οὐνῃ 
ὈἰτοΓ Ροΐβοη, δη πιᾶὺ βεάιιοθ οἴἤοιβ ἴο 1Δο]δίγΥ." 
ὝΠαΕ ρδδβαρθ οὗ ΗβΡ. 12, 18. 18 ΘΠ ΙΓΟΙΥ ΡάΓΆ]16], δηὰ 
{Π6 86η86 οὗ 1ἴ 18 [Π18: ““ ΤάΚ6 σᾶγα [ἢδὲ πὸ δἰ{δΣ 
ἐἀβιθάθιρι Ὀίδης στονίὶηρ ΤΟ τηᾶὺ οχοῖία αἰδβίυτν- 
ΔΗ(68, 8ηΠ4 ΙΏΔῺΥ 6 ὈΥ ἰΐ Ιηΐδοίοα." Ηδτγα {πο γα 

18 ἃ ρἰαίη γείδγθησα ίο Ὠδυί. 20, 18. Τί Ηρθρσγον 
ΤηΘΙΔΡἤΟΓ Ὀαϊηρ {Πογοίοσα ἰγαηϑίθγγοα ἴο {Π6 ργθβοπί 
Ῥδββᾶρθ, {Π6 β86η86 Ψ1} 6 88 ἐο]]ονν; “1 866 ἐπαΐῖ 
δου δῖ ἃ τηοβί ρϑγῃϊοουβ ρογβοῃ, πΚ6 ἰο ἃ ὈἰξοΓ 
Ῥοϊβοηουϑ ρἰδηΐ, ἃ ρ68( (ο (Π6 (ἢ γιβδη 8οςοϊθίγ, δηὰ 
80 ἀἰβροβααὰ ἃ8 ἴο Ὀ6 οαἰουϊαϊοα ἴο τυΐη δηα σογγυρί 
ἸὭΔΗΥ.᾽" Αραίη εἶναι εἰς χολὴν, ὅκα. 158 ἔογ εἶναι χολὴν ; 
88 ἴπ Μαῖί(. 19, ὅ. 8, 10. Ηδον. 8, 10, 15. Αοῖξ 
18.4η. Ἠρτγα ψῈ ΠΥ σομηρᾶγο Ερίρτ. ατ. 1,. 2, 11. 
πᾶσα γυνὴ χώλος ἐστίν. 
ΤῊ ἱπέθγργοίδεοη ἰοϊηρ δα τηϊε64, ἔΠΘΓ6 ἃΓῖ868 ἃ 

ΠΊΟΓΘ ΠΟΓνΟῸβ 56η86 (ἤδη [{, ψ ἢ 6 ΠΏ δα, Ῥα]αϊγοῖ, 
δη ὦ Βοπ)|6 οἴ 8, 6 (8 Κα εἰς χολὴν πικρίας, ὅζο. [ὉΓ 
ἐν χολῇ ὅζο. : Ἱπουρῇ {}}18 18 ϑυρροτίοα ὃὈγ 186 διίμο- 
ΤΠ οὐἨ δΔῃ δῃοσίθηΐ Ο]088 ἰη ἐἢ6 (οά. σδης. (Κυϊη.) ; 
ἴτοτῃ Ηδιηητηοηά πὰ οἰ θγϑ. 
Πα αὔονο ᾿πἰογργείαίίοη οὗ εἰς χολὴν πικρίας, νυ ]νςἶ 
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186. Ῥγοπουησθά. {Π6 {τὰ οηδ ὃν γα] Κηδοῦ, 88 ἤτοι 
Βγουρσῇῃς ἔογνανά ὈγῪῚ ΑἸθεῦὶ ΟΡ8. ῬΗΠ. Φ86., απά 
δαορίοα Ὀγ δ εἰβίοίῃ. ψδ)ο κῆδος 8445, (μὲ Ατοἢ!- 
Ιοσῆυ8. 88 ςδ]] 6 ἃ πικρόχολος Ὀγ Ζυ]18η ἀρ. Απίβοί. 
8, 25, 18. δὸ εἶβδο Αἰθχὶβ 8ἃρΡ. ἀἰμϑθη 2925 α.. τἀῦτ᾽ 
οὐχὶ πικούτερ ἐστιν αὐτῆς τῆς χολῆς. Ρτίσδοιι8 ΝΟΙῪ 
ΔΌΡοβείο Υ ἐοιραγοβ Ῥίαμέ. ΤΓασυ]οπί. 76. [ἢ τ 6116 
᾿ηριϑα ϑυηΐ δι. δίᾳιιθ ογδίϊίομθβ [,δοΐθαμϑ : οογάδ 
(8116. 88: 5[[Ὁ αἴᾳιθ Δδοῦθο δοοίο : δη4 ϑέπεο. 6ρὸ ἴη 
αἰίο οἰηηίατῃ νι τἰογιιπι απ. 

᾿ς Τῆδ σύνδεσμος ἰ5 Ὁν γίδια δηά Καυΐη. ψ6}]- γϑη- 
ἄογϑα [βοϊουϊ8 οχ πρτοθὶδίθ 4υαβὶ σοἰ] σαι, οο]- 
ραξῖο πα! 4[1. Κυΐποοὶ σοπιραγοθ (ἰσδσὸ ἰη 
Ῥιβοῃ. 9. 6οχ οπιηϊυτῃ β8οοΐθγιπι ἱπηροτίαη!δΐ6 σοη- 
ὁτείι8. Βρ. Ῥρϑαᾶγοθ {||} κ8 (ῃ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη (ἢ6 5816 
αι (Πδΐ οὗ ἴ88. 68, 6. ἰῃ οί. ψὨϊοἢ ρασο5 (84 γ8 
ἢ6) δἰ υβίοη 18 πηδάβ ἴο [Π6 οὐυβίοιῃ (ν οἢ τῃ6 Εο- 
ΤΏΔΠ8 0.864, Δη(ἶ ρΓΟῦΌΔΟΌΪΥ ΟΥ̓ ΟΓ ὨδίΟη8) οἵ [Δ8ἰθῃ]ρ' 
ΟἿΘ οηὰ οὗ {6 οἤαίη ἢ ἩΒΙΟἢ ἃ ὈΓΙΒΟΏΘΓ ψγ 88 
Βουηᾶ ἰο {Ππ ἄγη οὗὨ {Π6 80] ἴθγ νῆο 88 δρροϊη(δά 
ἴο ρυλγα Πίη." Ηδ {ξμογοέογα (Ἀἶκο8. [ῃ6 ΘΧΌΓΘΒΒΙΟΙ 
ἴ0 τηθᾶη, ἰπαΐ διπιοη νν»ὰ8 8ἃ8 ΠΉΙΟΪ ἃ ΡΓΙΒΟΠΘΓ ἴο 
πα Υ, πὰ [Ἀβίθηρα (ο ἰΐ, 48 ἃ 86 ὈΓΙΒΟΙΘΕ 15 [0 
ἢ15 βοί ἀἴδγ δῃά Κθορρύ. Βιῖῦ {Π18 18 νὉΓῪ [ΠΟΙ] δηάὰ 
ῬΓΘΟΔΓΊΟΙΙ8. 

24.. δεήθητε. ἼὝΠΟΘΓΘ 8 Π|||6ὰ ἀοιιδὲ δὰ τῃδὲ {{|6 
σοΠ ΓΙ !ΙΟἢ πὰ ἢ Π}} 1.10) ΓΘ ΟΠΪΥ ργοϊθηαοά, δπὰ 

οἀπορα ὈΥγ ἔδδυ ; 8ἃ8 ἴῃ ἰἢθ ᾿α86 οἵ Ῥῃαγδοί). δὲ8θ 
ΑΘ 8, ὁ8.(. ες πηρϊ ἔραν ἰοδὲ ἢθ βῃουϊά θ6 ρι- 
ὨΪδΠ 6 ἃ8 Απᾶηΐδβθ ψ88. (Οτοῖ, ἃ Κυϊη.) Νον {116 
γϑᾶβϑοη ΨΥ Οοᾶ ἀϊά ποῖ 866 Ηϊ 80 ἴο ρυη!8ῇ πὶ γα 5 
(45 (ξἰουμπηδηΐιβ Οὔβογν 68) [ἢ ογίογ ἴο βῆον (ῃαΐ (411ἢ 
νἃ8 Ποΐ ἃ {πίηρ οὗ οσοιῃρυϊϑίοη, δπὰ ἰο ἰηϊτοάμοθ 
τοραπίδησθ. ΟἿ πηδὺ οὔϑεῖνθ, ἴοο, ἰδῇ ὈΥ δϑκίηρ 
Ῥρίοσ (ο ὈΥΑΥ ἔογ ἢϊπ|, ἢ6 δαίηϊ5 ἢΪ8 ΟὟ ὈΠΜοΓίἢ]- 
659. ἴη {πὶ8 νίονν, γΥ οἰβίϑίη γοίθγβ ἴο 20}. 9, 81. 

Ὁ Ἡεοϊηγοἢδ ἔαποῖίοθ ἤοτα δὴ ϑοοοιηχηοάαίίοη ἴο ἰῃ6 ποίϊουϑ οὗ 
(ἢοδὸ {1π|68, ἡϑιμαεὶγ, {παι [Π6 συΓΒ68 τ ρΓοοδίθα ΌΥ ΔΏΥ 0η6 οδῇ ΟἿΪΥ ᾿ 
δ6 δνοϊἀοὰ ὃν ἴα ἀεργεδοαίϊοπ οὔΠα ἱπηργεοδίίοη. Βαϊ Ραζοτγ᾽β ννογᾶβ 
οοηίαϊποά, η0 ἰτημγεοδίίοι. (ΥἹάε βιιργα.) [1 18, βουγανθσ, νν6}} οὔ- 

᾿ υ 4 
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1 Ῥεῖ. 8, 12. δηά οἰΐίεβϑ Τογ. Αἀεϊρῃ. 4, ὅ, 70. 80] 
ἀοιηυπι, ἃς ἀ6ο08 σομηργθοδγο---ὶ, ρδίογ, ἔτι Ῥοί]8 
ἄδθοβ σοιίργθοδᾶγα : ἢδπὶ {1{0] 608, σογίο βςεῖο, Ουο νἹΓγ 
ΤΊΘΙΙΟΣ ταιἶτο 68 αυδῃ ερο, Οὐδ ρογδίιΓΟ5 1818. 
ΤΠδὶ [8 γοροηΐδηςσθ Ψ88 ἢοΐ ΓδαὰΪ ψὰ πᾶν δνΌγΥῪ 
ΤΟΆΒΟΉ ἰο βῦρροβο, ὈοΟίἢ ἔτοιῃ (ἢ6 οαἰγουπηβίδηςοβ. οὗ 
{Π|6 σᾶ86, δηα ἔγοιῃ 18 βυδβοαυθηῖ σοπάυςξ, 1 ν6 
ΤΩΔῪ Ὀοίίθνα {Π6 ἰδϑιϊποῺν οὗἁ οαγὶγ Εσο  6β᾽ βίο 8] 
ἰγδαϊτοη. ΒΥ ἢ15 υυϑίηρ ἴἢ6 ΡΙΓΑΙ ΠΙΠΊΌΘΙ 6 ΠΙΔΥῪ 
ΒΌΡΡΟΞΘ {πὶ Φοῇῃ 80 ννὰ8 ρυθβϑῃΐί. 

25. διαμαρτυράμενοι, καὶ λαλήσαντεςς. 686 ΝΟΓΑΒ8 
τουβὲ Ὀ6 υηδεοτγβίοοάα [κα (Πο86 οὗ 10, 43. κηρύξαι τῷ 
λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι. Διαμαρτύρασθαι εἰρη] ῆθ5 ἴο 
Ργον οη βοοά ον άρθηςθ, βίιανν, ἰβδοἢ. 

25. πολλάς τε κώμας τῶν Σ. ε., ευαηροίϊ πε πιαπν 
υἱἑία χες οΥ᾽ ἐδο ϑαπιαγίέαης : βιιοσἢ (116 τΔῪ ΒΌΡΡΟΞ6) 
88 αν ἴῃ {Π6 1] ἩΔῪ ἰο “Ψεγυβαίθη). ᾿Εναγγελίσασθαι 
48 οἴδῃ {Π6 δοουβαῖίνα, ὈοΓἢ ἴῃ (6 Νοὸν Ταβία- 
᾿χηθηΐ, δηἋ4 δβοπιοίϊπη68 1 (η6 Ο]ά ; 45 206] 2, 82. 

46. ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φᾧ. ϑοιης ΟοτΓ- 
τη ΤΠΘοΪορίδηβ ἴδ Κα {686 ψογὰβ (ο πηθϑη οί ηρ' 
ΤΏΟΓΟ (ἢ 8π (ἢ ἃ (πΠοιρῆς τοβα ἰῃ [86 ταϊηα οὗ ῬὮ1]}, 
ψΠ ἢ Πα σου]ά ποί ἀ181|188; (Π6 ΘΧΡΓΟβϑίΟη 8, 88 
{πο γ, ἀργύθαδῦ]6 ἴο [Π6 σοιμηπιοη ΟΡ ὨΙΟ8 οὗἉ (π6 968. 
Οἰεσβ, ἃ8 ΕοκΚογηδη, ΗΓ ἢ8, αηά Κυΐϊη., οχρίδϊη 
{16 ψογάβ οὗ δὴ ὡρρεαγαῆοθ ἴδ α ἄγεαπι. Βαυῖ ἰΠ6 ΓΘ 
18 ΠῸ ΟΟΟΔ5ΙΟῺ [0 Γαϑοῦΐ ἴο ΔΩΥ ϑδιισῇ ἔδγ-[οςῃθα ἀ6- 
γΊς68, 51η66 (8 ϑίογγ. οὔβογνθϑ, Οριιβς. 8, 178 5644.) 
1 18 πο ψοπάδγ (ἢδι ῬὮ1Π1Ρ βῃου ἃ παν θθθη δάπιο-. 
Πἰβῃθα δοηιεέϊπιοδ (45 δὶ 20 ὃς 80.) ὈῪῚ (ἢ 1ηΐογηαὶ 
βυσροβίίοηβ οὗ ἴῃ6 Ηοὶν δρίγιί, δοηιοέίπιος (88. ἢ6ΓΘ) 
ὈΥ ἴῃ Ῥθγβοηδὶ σοηνογβαίίοη οὗ δὴ δηρεὶ ; 8ϊπ66, ἴῃ 
ἃ 511|1|8Γ Ο886, Δίϊο ἢ δα Ὀδθη ομόοθ δηὰ ἀρϑδίη 
106 ΓΔ ΪΥ δαμηοη!θῃθα ὈΥ 8 νἱβίοη (866 Αςίβ 16, 6. 
8644.), ἢΘ6 ψ88 δ ἰθηρίῃ εἊχίθγῃδ]υ δήπηοηιβηθα ὈΥῪ 
8 ΤΠΘΒΒΘΠΡΘΓ βεηΐ ἴτοπη οα (νοῦ. 10). ὅ66 {6 
Ιδαγηθὶ δηποίδίϊοη οὗ Ὁσ. Ηδπιηηοηά. 
᾿ 6, ἀνάστηθι καὶ πορεύου ---- ἔρημος. ΤἼ6 ψογάβ αὕτη 
ἐστὶν ἔρημος ρΓαΒΘηΐ 80Π16 ἀἰ βίο Εν, Δηἀ [Ὁ τὴδυ 866 ηὶ 

εεττεά Ὀγ Ηεϊΐηγίοβ, ἴπαΐ ἴΠΘΓΘ 15 πὸ γβᾶβϑοῃ, ἔγοπι [[ΐ9 βίουῃ, ἴο ἢχ 
ου δίιθοη ἰδ οἴαγρε οὗ λέγεξυ. 
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ἀουδε} ᾿ΒΘΊΠοΥ ΤΠ ΘῪ τα ἰο ὃ6 τοίοσγο ἰοὸ (ὑ4Ζᾶ, Οὐ 
ἴφ (Π6 γοαά ἐλῤῥέῤλον. Τῇ τὰ Ὀ6 ἰάκοη οὗ ΟΘ΄ακα, {Π6 
1ηϊογργαίδίοη (858 Καϊπ. οὔβογνθ8) Ψ1] Ὀ6 νΟΓῪ σοῆ- 
ἰοτγί, δηά οπθ ἄοθβ ποΐ 866 τοὴψν ἐδ τοπιαν ἧς δἠοιία 
λαυς ὅδοη πιαάδ; ποῖ ἴο 8840 ἰῃδί ἃ οἰ 50 ψγ6}} ἰἴῃ- 
Πιαριιοα σου] ἰῃ Ὧο 86η86 6 οΔ]]6 ἃ ἔρημος. ΟἸΠΕΓΒ, 
ἴο τϑῆγονα {Π15 αἰΠ συ Υ, πιαϊη δίῃ (αι (ΠΘΓΘ ΘΓΘ 
ἔιυο (ὐΔΖ88, οῃθ, Οἰά σακα, ἀοβιτογοα Ὀγ ΑἸοχδπάθγ; 
16 οἴπογ, Δίϑθιυ ὅθασα. ὅδ6εε ΓΑρμιΐοοι ἀπά 6886) 1ηρ 
οη Π)ιοάογ. διο. δηὰ Μαυηΐπα οἡ {18 ραβϑβᾶρθ. Βυΐ 
ἴογ (ἢ}8 δβϑβϑϑγίίοη (48 Κιιίηοοὶ οπερενε. ἀπδις 15 1116 
ΔΌΪΠΟΓΙ ; δηά τηόγθόνογ {Ππ|8 560η86 ψουϊα γοαυτα 
αὕτη ἔστιν ἡ ἔρημος, ἐδιῖ18 ἐδ ἐλθ γεϊποα οπθ6. ἴῃ βἰιοσί, 
1{ 15. 8016 (ο οὈνίοιιβ οδ]θοίοη8. 1 ψουἹᾶὰ }γΈ 76 
{π6 Ἰπϊογργοίδιίοη οἵ (πγυβοβίοη, (Ἐουπηδηΐυ8, Β6ΖΆ, 
(ὐαϑαυῦοη, 1.6. Μογηρ, Βαβηαᾶρα, (455. ϑομοορίίρθη, 
Βοηρεὶ, ϑοάάτγιάσοα, δὰ Ηδυμδπη, ψ|0 τοῖν (ἢ6 
ἔρημος ἴο ὅδον, ἀῃ! ἃ ΒΡΡοΟΞβ6 [ἢδἱ ἔῆθγθ ψεγθ ἔιυο τοσαῖβ 
ἴῖο (ὐδ4Ζᾶ, ομθ ἴΠ 6 οσΘ ἰγοαυσπηῖθά, {Π6 οἴποσ, οἡ 
δεοσουηΐ οὗὨ (Π6 ᾿πἰογροβίηρ᾽ βοΠυ668 οὗ Μοιυπὶ (8818, 
πηΐγοαιεηίοα, Αηἰι 1 18 οογίαϊη (πὶ ἔρημος 18, Ιῃ 
{Π15 86ῆ86, Δρρίοἀ ἴο ἃ τοαὰ. Οπδ δχαπιρίθ [τομὴ 
γειβίθιη ψ|}} βυβῆοσθ. Ατγίδὴ 8. ἐρήμην δ᾽ εἶναι τὴν 
ὁδὸν δι᾽ ἀνυδρίαν. 1 δΔἀὰ Ὑπυςγά. 2, 17. τὰ ἔρημα τῆς 
“πόλεως, ἐδε κπιπἱππαδὲἐοά ρίασος Γ᾽ ἐλε οἱέψ. ϑοιηθ, 88 
. Ἀοβθημ)., ἰαζα {ῃῆὴ6 ψογάβ ἴο ῦ6 ἃ ρϑγϑῃςῃθίῖοδὶ 1ῃ- 
Βούίίοη οὗ δι. [μικο. Βιιῖ ἰο {Π18 Κυϊηοοὶ οὈ]θοίΒ, 
{πᾶὶ ψῃοίῃογ ἴἤθτο θ6 ἔιῦο αακαδ, ΟΥ ἕντο τοαάϑδ 800- 
ῬοΞβεί, 1Ἢ νου] Βα πϑοθϑϑάγΥ ἰ(ἢδιὶ ῬὮΠΡ Βῃου!α Ὀθ 
αἀἰγοοίοα ὈΥ {πῸ δηροὶ ευλίοὐ ἴο ἴδ ΚΘ, 1Ώ ΟΥΘΣ ἴο πηθϑί 
πὸ ΕἸ ορίδη : δὰ ἢθ δοοθάθβ ἰο {ῆ6 ορίηΐοη οὗ 
Ψαϊοκηδογ, Ηδιηγιςἢ8, ἀπαὰ  βββοϊϊηρ, (παὶ [ἰ 18. ἃ 
Ιδίον δά ἀϊτοη οὗ βοῖηα ϑοῇῃο ϊαδί. ὅ66 ἰῆ6 ποίβ οἡ 
ὅ, ὅδ. Βιυῖ [18 8 ομέζίηρ ἴῃ6 Κηοί. [Ιηἀε664, οὁη 80 
ΡΟΙΡΙοχοά ἃ αυσϑίοῃ [ζ 185 αἰ που] ἴο ΤΌΓΠὶ ΔηΥ ἀ46- 

. ΟἸΔο ορ!ηΐοη. [πὶ ἱποϊ πο ἴο ἄρτγεθ ψ ἢ (ἢ086 
ψἢο τοραγὰ (6 ψογαβ 88 ἃ γείηᾶγκ οἵ δι. ἤμιζε, δῃὰ 
Το τἤθπὶ ἴἰο {Π6 οἱέψ; ψΒΙΟἢ Μ|] θ6 ἔγιιθ, ψ είν 
ψ6 υηδογβίδηά 1{ οὗ Ο]ά οΥ οὗ Νεν ὅΖα. Τὸ (6 
γοαά 1 σδϑῃθοί Μ6}1} Ὀ6 ΔρΡΙ]6 4, βιῆοθ ΒΕ ίδηδ 8808 
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{π᾿ ΓΘ 18. ΠῸ γβάβοη ΨὮΌΥ (Π δὲ. τοαά δἰιου]ὰ 8 ςαἰ]οὰ. 
ἔρημος ΔΏΥ πη [ἤδη ΟἴμΕγ τοδ8 ἴῃ «πά68. 

27, ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος, δυνάστης κι τ. β. Α. ᾿Ανὴ 
18 ἔρυμα ἢᾺ ςοηδιαογοά 48 γτοἀυπάδηϊξ ; 0 [{ βῃοι! 
ΤΑΙΠΟΓ 86θῖῃ ἴο δ6 ἃ ΓοΪαας οἵ ργὶ πη να σΟΡΙΟΏΒΠ685, 
δἰϊογνδγάβ οὐ ἀονῃ ὈΥῪ 6} |ρ568. Τἢι8 11 [5 ἰουπά 
τηοϑβί ἰγϑαι θη} 1η (π6 δηοϊοηί ψτὶ 6 Γβ. 

47. εὐνοῦχος. ΤῊ8 ψΟΓα ργΟΡΟΓῪ ἀδηοίαβ ομδέοσιρ- 
ἰαγὶμδ, ΟὨδιμ γαίῃ, δηκὶ 185 τἴπ6 βαὴθ νἱἢ {Π6 ὁ ἐπὶ 
τοῦ κοιτῶνος ἃἴ 1.2, 20 (Δηβνοτηρ (ο οὐν 1 ογά ὁ ἐδε 
βεἀ-ελαμιδοῦ). 11 σοιηθ8 ἔγοιῃ εὐνὴ ἃ δοά, οἵ ςομεὴ, 
δηά ἔχειν ἴο ξορ, σμαγά ; 8ἃ8 ἰῇ πολιοῦχος. ΝΟΥ͂ 
ϑίησ6 ἴῃ ἴμ6 σουτί8 οὗ τπ6 Οὐδηΐίαὶ ᾿ποηΆγοῖβ {Π|6 
Ῥγοίδοιβ οὗ (Π6 "6 -Ἑ δ 6 Γ (ΘΒρθοίδ! γν ἰΠαι οὗ (Πς 
ὙγνΟΠΊΘΏ) Ψ6ΓΘ οσαϑέγαξὶ, ἤδηςα εὐνοῦχος σης ἴο ἀδηοίο 
8.0 ἢ. δοα ])οηδί. οἡ Τ γρηΐ. Ευη.1, 2,87. Ηδρβιοά. 
Ορρ. (. Θ6. 1θογνῖ!ο οὐ Ομαγ. 481., δηὰ ΕἸ8ο] 6 γ ἀ6 
νι. [χ. 4024. Μογϑονοσ, βίησθ ἢ οδϑίζαις 6 Γο, ἴῃ 
νᾶτίοιι8 ρᾶγίβ οὗ (ῃ6 Εδδί (88 {Π6 ὺ γαῖ 876), δεῖ ονοῦ 
(Π6 πιοϑί ἱπηρογίδηϊς οΟἰἶΓσο8, ἃπαὰ υϑεὰ ἴο ΡῈ ΡἈΓΙΝΥ 
σοι 86 }1ο18 ο (ἢ6 Κίηρβ; ἤδῆςθ εὐνοῦχος ΟσΔΙῊ6 ἴο 
ἀδηοία ρεπογαἰΐψ ἃ σοι οὔϊσογ, ν᾿ μοί  Γ οφοηϊταβίοα 
ΟΥ Ὠοῖ. Τὺ Ροίρ αν, [ποιῇ πα Πα ἃ ν]ΐε, ἴ5 
οϑ] δα ἴῃ {Π6 δορί. οἵ σξεῃ. 87, 86. σπάδων Φαράωα, 
Δηἃ ἴῃ ἀδη. 39, 1. εὐνοῦχος Φαράω. ν]εγὸ (Π6 (4]- 
ἄεθο Νεγβίοη ἢδ8 ΓΝ ΘῚ δ, δηᾶά ἠοΐ ΜΔ δραάοι 
566 1)6 )16ιι δηά ϑρδηϊδῖπὶ οὴ ψυϊδη Οτ. 174. δηΐῤ 
Πῖορ. [Δοτί,δ.1, ὅ. Ιῃ {16 ργεβθηΐ ρᾶββᾶρα εὐνοῦχος 
οδῆ ΟἿΪΥ πηθδῃ ἃ οουγί οἴἶδοογ, νοΐ 15 ἀθῆποα Ὦγ 
{[16 οοπίοχί ἴο τΏθ8η ἐγεαβμῦογ. 

27. δυνάστης 5Ιρη} 65 ΡΓΟΡΘΟΓΙΥ Οη6 ΨῃΟ Πᾶ58 ρστγοαδῖ 
ρον, πκ [6 Ηερ. 2ΥἼΔ; δδ ἴῃ δίγαοῃ. 1,1.: ὑμί 
ΑΪβο, 88 ἴθγθ, οὔθ Ψῇῆο [88 ρστοδί ἐηδωμεοηοε ἢ ἃ 
Κιηρ." Τηδῖ {πὸ Επηυςοῖ Π1}η αιιοβδίοη ψγὰ8 ποί 8 
ὐθημο, 18 ρἰαίη. Ηδ ψὰ8 ργοῦδΌ!Υ ἃ Ψψον βῃ ῥτο- 
βθἰγῖβ (βϑίποθβ την 8.0} {Π6γὸ γα θο(ἢ ἰη Ἐργρὶ 

Ἐ 80 Τιμοψά. 1, 38. γένεται γὰρ αὐτῷ μέγας. 4 Κίησε ὅ, 1. 
“Νονν Νδδπιδῃ, σδρίβιη οὗ {Π6 ποβί οὗ {πὲ Κίωρ; οὗ ϑ γυῖα, ννδϑ8 ἃ ργδαὲ 
Ἰπαη Μῖτἢν Πΐ5 πιλϑίεν." Ηετοάοί. 6, 80. ἕνα μὴ διαφύγων αὖτις μέγας 
παρὰ βασιλεὶ γένηται. 80 πολλὰ δύνασθαι τινι ἴῃ ΒΥ Π6Β. Ερ. 107. 
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δα ΕΠΠΙΟΡΙ4); 88 ἌρΡΘΆγΒ ἔτοπὶ 18 τοδάϊηρ (Π6 
ΒοΟΚ. οὔ Ιβαἰδὶ : δηὰ δὰ ἀουθί]688 σοι ἴο “ετὺ- 
Β8]θῖ) (ὋΣ (Π6 ρυχροβα οἵ γοὶρίουβ ΟυΒΏΡ. [6 ἰ8 
ἴσα (81, δοσοτάϊηρ ἴο {Π6 [,δ'νν οὗ Μοβεβ (566 Ποαῖ. 
28, 2.), Δὴ δ οἢ σου]ά ποί Ὀ6 Δαπμ6α 85 ἃ ὈΓοβ86- 
Ἰγίθ : Ὀαΐ, 88 6 ἤᾶανα Ὀδέοσε ορβεγνεά, εὐνοῦχος ἀο68 
Ὠοΐ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἀσηοία (ἢ18. 

27. Ἰζανδάκης. ΤὨΪ5 (48 να ἰδάγῃ ἔγοιη Ρ]ην, Ὁ. 
(458.. δηα δίγα!ο) 88 ἃ [Δ]. Ὠδπια σομηοῃ (ο 8] 
ἴὴ6 Θυδοηβ8 οὗ ΖΕ Πίορα (Κα Ῥλαγοαὴ ἴῃ Ἐργρί, 
Ο(ὐϑαν» αἴ Άοιηο, δῃὰ {π6 σαν τῇ Ἀπι85814). 80 ΡΒ]. 
Η. Ν. 6, 29. Ἀδρηᾶγα ἔδυηϊηδα (ἰδηάδορθῃ, 4υοα πο- 
ΤΩΘὮ Π}1{18 18Ππ| ΔΠΠ18 δἀ ΓΟρΡΊΠΔ85 (ΓΔΏ511., 566 οἱ ἢ 
δηα ΥΥ εἰβιεἰη. ᾿ 

27, βασιλίσσης Αἰθιόπων. ἩδΓΘΟ να γα ῃοΐ ἴο υη- 
ἀογβίδηδ ἤ ορία διρογον, οα]] ἃ Μεῖοθ. δ'Ά86θ 
ΜιοὮ 86]. ὅΡ. σδορτ. οχίσ. Τὶ 1. ρΡ. 180. (Κυϊη.) 

. 427. ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάξης αὐτῆς. δυῦθαια τε- 
ταγμένος ΟΥ καθιστάμενος, δ6ὲ ΟΥ ἀρροϊηίεα ; ἃ5 Ἰῃ 
Αοῷ 6, 8. ὅς 12, 20. ϑϑοιηθί! 65 {Π]18 15 οαΡΥ 65864 ; 
88 ἴῃ Πιοάογ. δῖς. 87 Β. οἱ ὑπὸ τῆς θεραπείας τοῦ βασι- 
λέως τεταγμένος. Γάξα 18 8 ψογὰ οἵ Ῥεγδίδῃ οτὔὶ βίη, 
ἀδηοίίηρ εὐεαἰἐἦ, ἐγοαδωγε, δῃα κατ᾽ ἐξοχὴν ἃ τογαὶ 
ἐγθαδεγῳ. δὸ ΘΩ. (υγί, 8,12, 27. ροοθῃϊδηι ΤΟρ ΔΉ, 
ϑαζϑῖίὰ Ῥοῦβϑ νοσδηΐ, ΟΌΠ)] ΡΓΘΙΟβΒ᾽ Π118 Γαρ ΟΠ ΓΓΙ 
7υδοῖ, βιπγϊδη8 ρα. ὅδεθ Βγίββοη 46 τορῃ. Ῥδῖϑ. 
1. ᾧ 181. δηὰ δΥείβ. οῃ {818 ραββᾶρθ. ᾿ 

48. ἀνεγίνωσκε. ᾿Αναγινώσκειν ΒΙρη1]ῆο08 (ο γεαά, 
οί ῃοῦ ἴο οποβοὶ ἢ, οσ δΪουά. [1}ἢ 1Π0 ἰαέξογ'" 5686 1 
18. βοτθ υβρὰ ; 88 ἄρρθᾶγβ ἔγοῃι {Π6. οοηίοχί. Τὸν 
προφήτην Ἢσαίαν, 1. 6. (ὉΥ ἃ Ρορυΐαγ λνραίζίαρο οοτα- 
ΟΠ ἴο Ὀοίϊ δῃοίΐθπέ δηὰ τῃοάθγῃ ᾿ΔΏρΌ8,65) [Π6 
δοοῖ 95 τῃ6 Ῥτγορῃοῖ ᾿βαίδῃ. [π τοδαϊῃρ (Π6 δοιῦρ- 
ἰυγΓ68 ΟἹ [8 ἸΟυ ΘΥ͂, {Π|8 Ῥγοβοίγίθ [Ὁ] ονθα (ἢς 
Ἰη]υποίίοη οὗὨ ἰῃ6 26 ν18ἢ ΕΔΌΌΙΒ; ἴῃ 1] π8ἰταί!οη οὗ 
ψνζοἢ Βομοοίίζοϑῃ οἱἴ68, διλοηρ ΟἴΕΥ ραβ8θαρθ5, ΚΤε- 
δὲπ. ἴο]. δὅ4. 1. ϑϑοίδ. [0]. 46, 4. ““ ΒΕ. “οβῆπ8, 50η οὗ 
1 ονὶ, βαϊὰ (δὶ βοσνο ψ͵ὸ8 βοϊῃρ' ΠΡΟῚ ἃ ἸΟΙΓΠΘΥ, 

99 δὰ Πα ποί ἃ σοηρδηίοῃ, βῃου]ά βίυάν ἴΠ6 [ἀν 
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ἼΠαι 71 ἰδῇ βιυάδηΐίβ. υϑεα ἰο τοδὰ δἱουΐ, Δρρθάῖβ 
ἴτοια οἵπον οἰϊδιοηβ ἴο "6 ἐουηά ἴῃ ϑεϊισεϊίσεη. Ηδ 
8 ϑιρροβαά ἰο ἴανα Ὀδϑη ρογιβίηρ {πΠ6 ϑερί. νϑγβίοῃ 
θη σοι πο] Υ υϑοα ὈΥ 41} [ἢ ἐογείρῃη 068; 88 4830 
Ὀγ ῬΒΠΠΡ πἰπ86 1} Ἢ Ὧδ8 Ὀδοη, ποῖ ΠηρτΓΟθΔΟΪΥ, 
ςοη]θοϊαγοα ἐμαὶ πα δὰ Ποαγά οἵ «6808, ἢ18 ἀόβίῃ, 
δὰ γοϑαγγθοίίοη, δηά ἐμαὶ ἢ18 [Ὁ] οὐνοῖβ δρρϑαϊβϑὰ 
ἰο {πΠ6 ργορπεοοῖθβ οὐ τμ6 ΟΙά Τεβίδπιθηΐς σοποθγηϊηρ' 
(6 Μοεβίδἢ, δὰ βϑρβοῖδ! νυ 18. ὅ8. : δῃὰ (δὶ ἢ6 νγνἃ8 
ΠΟ τονοϊνίηρ {Πο86 88ογθά ογδοΐββ, ἴῃ οσγάδγ ἴο ἠ6- 
τογπα Ψηοίπον ΤΠ6Ὺ ἀρτορὰ ΠῚ ναὶ πδαὰ δέῃ 
τοϊαϊθα ἴο ἢϊπι σοηςσογηϊηρ; .06518. (Κυπη,) 

420. θη ΒΡ ποαγὰ {πὸ Ἐπ ςἢ τγοδαϊηρ δἱουά, 
Πα ἱπιπιεαϊδίθΥ γοϑοϊνθὶ ἰο ἀρργοδοῦ (6 οδασίοῖ, 
Ἰιορίπρ {{|ῶἴ [6 τηῖρσῃς ὑσίηνρ τὰ ονοῦ ἴο (ἢ ΓΒΕ] ΔΉ : 
86 5δίησα ἢϊ8 δχρθοίδείοη νὰ {0816 4, 1{ τῖσιῖ 6 
βδ᾽ἃ (δι (1οἄ, οὐ (6 Ηοΐὶγν δριγιί, δα δαἀπηοη!8ῃθά 
Ἠπὶ 80 ἰο ἀο, (Καϊη.) Βιι, υηΐογίπδίον [ῸΓ {Π|]8 
ἹηςοΓργοίδι!οη, ψα ἢηά, ὃν δὲ. [λικο᾿8 νψογάβ, (δι 
ῬΒΠΙΡ δα ποΐ πεοαγὰ {6 Ευπυσῆ τγοδάϊηρ ὑπ} ἢδ 
Πδὰ τὴ ΠΡ ἰο {Π6 οσμδγιοῖ; 80 {παὶ {π6 τῃπουρὶῖ 
σουϊά ποί ψ6}] Ὀ6 ἢἷ8 οὐσῃ. 1[8η] ποῖ, ΠΟ ν ΘΓ, ργθ- 
Ρᾶιθα ἴῖο δϑβογί ἰῃδί {πΠ6 τὐογάσ ψΟγα μέξογοά ὈΥ δΔῃ 
αηρ εἶ, (48 Βοῖηθ δηςσϊθηΐ (ὐοτηπιοηζαίογβ να τπουρσῇἢξ,) 
{πον ΜΘΓΘ ΟἿΪΥ δι φεδέοά ὈΥ [ἢ 6 ορεγαίίοη οὗ τῃς 
ΗἩοὶγ ϑριγι, τῇ βοῖηβ βοῇ ΠΙΔΏΠΟΙ 88 {παΐ οὗ {Π6 
αἰδαξως οἵ ἴἰῃ6 Ῥτγορἢοίβ, ψΠΘΓΘΌΥ (86 ἱπβριγθά ἃ]- 
ὙΥ8 αἰϑιηρυϊϑῆθα βιυιοἢ Ζ2)ἐυἷπο δισροεδέϊοης ἴτοτω 
Πα ἀτοβο παέωγαἰέψ ἴῃ {Παὶγ πη 8. 
᾿ς 20... κολλήθητι τῷ ἄρματι. ἸΚολλᾶσθαι, τοιη κόλλα, 

ἔμε, ἃ ποτὰ οἵ ἀυησογίδίη (ρογῇδρ8 Νογί!εγῃ) οτίρίη, 
μα8, ψῈΠὋο ἃ ραβδῖνθ [Ὅγοθ, ἃ ἀεροῃθηΐ ογ γϑββοῖθα 
ΒΘΏΒΘ, 8Δη4 ΒΙΖΏ1ῆ68 ““ [0 βέϊοῖς οπαβεὶ ἰο, ἰο «ἰδοῦ 
ΟΠ 56 ἢ ἴο, 101 σοιηρϑηΥ, ἔὉ] ον ; 88 ἢθσθ. 80 ἴδ6 
ΗΘ. ΡΞ 15. υβοά ἰη (ῃς ΟΙα Ταβίδιηθηΐ : 88 ἰὴ Βιπῆ. 
4, 8. (δερί.) ἰδὲ κολλήθητι μετὰ τῶν κορασίων" ὃς 1, 8. 
ἸΩΣΓΙΡΘἽ ΠΥ, ν ἤθγα (Π6 δερί. μ45 Ῥουθ δὲ ἠκολούθησεν 
αὐτῇ, ἴῃ6 ἐϊέεγαΐ ταεδηϊηρ οὗ ψῖς ἢ 85, ““υτ βέυοκ 
αἶοβα ἴο Ποσ. 

80. Ηευπῖδηι! πὰ Κυϊποεὶ (μΐηκ, ἔγοτι ἃ σοπιρᾶ- 
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Τίβου ψιἢ νοῦ. 85., (ἢδι ῬΠΝ ΠΡ βροόκθ φριοῦὸ ἰο {Π6 
Βαπαςῖ (Πδη 18. Πογα γθοογάθα, 8ι. [6 ΟἿΪγ ρίνίπηρ 
[ῃ6 Πεδα8 οὗ ἰῃ6 ἀΐδοουτβθ. Μοβίὶ (οιηπιοθηΐδίοῦϑ, 
ἴγοπι {Ππ6 {{π|6 οἵ Οτοίϊι5 ἴο {παΐ οὐὨἩ Κυϊηοεὶ, ἀρτγϑθ 
τπαΐ {Π6γὰ 18. ἤθγα ἃ ραγοποπιαδία; δῃὰ 1Π6Υ αυοῖα ἃ 
Ῥάγα 6] οπο οὗ Ψυϊδη ἴῃ ἢΪ5 ἰδλοοηΐς Ἐρίβι]6 ἴο Β8β8!}. 
ἀνέγνων, ἔγνων, κατέενων. Το ψὨϊοῇ (ἢ6 Εδίποσ, στὰ ἢ 
δαυλὶ νἱϊ, ἀνέγνος, ἀλλ᾽ οὐκ ἔγνως, εἰ γὰρ ἔγνως, οὐκ ἂν 
κατέγνως. ὅ0 480 (αίο: ἤέσογε, οἱ ἤθη ἐμέο σογο, 
οϑί περίβεγο. ὅδο 2 (ον. 8, ὦ. Βυῖ νΠδίανογ ΠΊΔΥ 
δ6 τπουρἧϊ οὗἉ (6 ἰα8ὲ ραββαρβ, 1 σδῃ βοᾶγοϑὶν γϑθοος- 
Ὠ1ΖΘ ἴῃ {}8 ργεδϑηΐ ΔΏΥ 8:00 ἢ ρϑγοῃοιηδϑίδ. 

81. πώς γὰο ἂν δυναίμην, ἐὰν μὴ τ. δι. κ΄. ΜαΙοΚηδΟΓ 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ ΟἹ {{|6 διη140]6 51ΠΊΡ|1Ο ΠΥ οὗὨ [06 ϑηβνοΓ, 
ψὨΙ ἢ σοηίδΙ 8 ἃ τηοαδβί ἰογιῃ οὗ δχργοββϑίησ ἰρῃο- 
ΓΙΔΏς6. Ηδροτχο, ἴοο (48 Ῥθᾶσγοθ ψ6}} οὔβοῖνθϑ), {6 ΓΘ 
18. 8ῃ 6111ρ515 οὗὨ [ἢ ποραῖϊνα ρᾶγί!ς]6. Απά ἢ6, νϑσυ 
7086}. ποίςθ8, (μαι θοιἢ δἰ γιηδίϊναε δηα ποσαιῖνο ρᾶγ- 
ἰο168 ᾶγθ, ὈγῪ ἰῃ6 τϑεκ ψγιίοδγϑ, οἴθη {{π8 οὐ ἰ6Ἁ : 
ἴῃ ῥγοοῦ οἵ νηοῦ ἰδ τοΐεγβ ἴο οι. 8, 87. 1 (ον. 9, 
10. 10, 80. 12, 81. Μαῖκ 7, 21. ὅ66 «[8ξο Μαίί. 16, 
47. ἃ, 6. δηά {πες ποίθ8 οὔ ἴποϑα ρϑβϑᾶρθβ. 

Κυϊηοοὶ ἤογα οὔβογνοϑ (ἢδί ἢ6 18 1 ἀουδὲ ψ ῃθίθοΓ 
[π6 ραβϑᾶρσϑϑ οὗ ἰῃ6 Ῥτγορῇοίβ, δαἀυσθαά Ὀγ (ἢ ἴ[ο]- 
Ἰονοῖβ οἱ 7685, δὰ ἃ σοίθγθῃςα ἴο {π6 Μοββδίδῇ. 
δ κηδογ 1051} οοπηηθη 5 πα βἤγενα γοδγκ οὗ 
Οτοί. ἐμαὶ 15 υπυοῆ ἀἸά ποῖ Πηὰ {Π6 δοΓιρίιγοβ 8οὸ 
διϑρί συουβ 88 (ΠΘΥ̓ ΔΓ6 ΠΟῪ τη846, ποΐ οηἷν Ὀγ ἰον 
πη ιοταβείηεη, Βῃοριῃδίζοιβ, δηά ἰδιΐοῦβ, ὑυΐ ανθη 
ὈγΥ ψοιηθῆ. 

84, ἡ δὲ περιοχὴ τ. γι. ἢ. ἀ Περιοχὴ ἀδποία8 {Π 6 
8.| οΟὗἨἁ νιῇαϊ 15 σοπηργθῃθηαθαά ἴἢ 8Δηγ Ὀοοΐς, ογδίίοῃ, 
ΟΥΓ Ῥᾶ5888ρῈ : Ὀυῦϊ ἦέ4).6 ἴΐ 5:12}0]ὉΥ̓́ 8 σὩ 1685 [ἢ 6 ραδδαβο 
ἐἐδο; οἵ πιο Δ οἰβίθίη οἰΐϊθ8 δὴ δχϑρὶθ ἴτοιῃ 
ΤἼυογά! 468, απ Ν᾽ ΔΙΟΚΉΔΘΓ οπ6 ἔγοιῃ δίοῦ. οἷ. Ρἢγϑ8. 
164 Α. φράσω τὸ ἀκροτελευταῖον τῆς περιοχῆς" ΨΏΘΙΟ 
μου] τοδα ἀκροτελεύτιον ([ασ-6πη4). [τ 18 ἃ 8οπ|6- 
δι τάγο ψογὰ; δΔηα οσσυΓβ ἰη ΤΠαογά. 92, 17. ψΠΘΕΘ 
Ι5}}4}} δάάυςξ β8δθνθγαὶ οὔπϑὺ δχϑιῃρ 68. 
“Τῆδ ραββᾶρ8 (οῦβεγνεβ Κι!η.) 15 φυοίθα ἔτοιῃ [5. 
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68, 7 ἃ 8. (ϑερί.) ἴῃ νὨϊοἢ, ΠΟ ΘνΟΓ, ἔῸΓ κείροντος νὴ6 
τοδά κείραντος, Δῃἀ {πΠ6 Ργοῃποῦῃ αὐτοῦ δα ἀδἀ (ο τακει- 
γώσει ἰΒ ψΔηίίηρ ; ἃ8 αἶβο δὲ ἱπίογροβοῦ "είν (ἢ6 
ψογάβ τὴν γενεὰν. ΤΤΠρη, δἰζογ ἀθίδι! ηρ' Βοπηθ δβυ[ἢ- 
οἰθμίν Ἰδιἀ!παγίδῃ, ὩΔΥῪ βοθρίϊοδὶ, προΐῃ 6868 οὗ 
ναῖίουβ8 δεθδη ὙΠποοϊορίδηβ, μῃ6 σοποίαἀ68 ὈΥ 
Θϑροιυϑίηρ' [ἢ σοι Π]0ῃ ΟΡ Π]ΟΠ, ἡ φημ (πδι {μπ6 ἔογ- 
ὰη65 Οὔ ἴΠ6 Μεββίδῃ αγὸ δἀνογίοά ἴο ἴῃ ἰπ6 πογάϑ8 οἴ 
Ιϑ3αἰα. [Ιη {Π|18, Π6 84 γ8, 6 88 [6 βυρροτγί οὗ ΔΩΥ 
ἀἰβεϊηρσυ θεὰ γοσθηΐῖ (ὐοιητηθηίδίοτβ, 88 δίῃ, οὐρα, 
Μιοδ861185, ΗθζΖοὶ, Ηδρηβίοσ, δίοισ, Μαγίηῖυ8, δηά 
ἸΏΔΗΥ οἴμοιβ. Οπα πᾶν ψοπάθγ ἰμαῦ (ἤθγα 88 οι ]α 
αν Ὀδθὴ ἴῃ {Παΐ σουπίγυ {Π086 ΨΏΟ σᾶπλθ ἴο 8ηΥῪ 
οὐδοῦ σοποϊυϑιοη.᾽ἢ 

“«ΤῊΪΒ ρᾶβϑαρθ (σοπίηι68 Κυϊ6}), 848 18 ρ]δίη 
ἔτοῃῃ 1[8 ΝΟΓΥ σοπηπηθποοιηδηΐ δπὰ {Π6 ψῇῃοΐα ἴθθον οὗ 
ἱΐ, ἄοοθ8 ποῖ οοῆῇϑγο νι (ἢ6 Ὀγεσθαϊηρ νοῦβθ8. ΤῸ 
δάνοτγί ον νοσ ἰο [ἢ 6 8:0]6ςΐ ἴῃ αιιδδίιοη, Ῥγορ]ιοίβ, 
Ὠῖνῖηθ 1ραίο8, δηά Κίηρθ, Ψψεγα κατ᾽ ἐξοχὴν, δηθὰ 
Ὡ00γ ρΡΟΥ 5 δῃὰ πιϊηϊδέθυϑ οὐ ϑζθμουαῆ. ἘΥ (ἢ}]8 δρ- 
Ροἰδίίοη, ἐπογείογα, (ἢ6 Ῥγορι δὶ τηὶσηῖ, ἢ μτο- 
Ρῥτγιοΐγ, ἀϊβειηρι 81 {6 Ἡδδεὶαἦ, ΝΜ ὮΟ, 6 ἸΏΔΥ ΟΌΒΈΓνΘ, 
18 ἼΘΓΘ 4180 ἀθϑου θα 88 ἃ Κίηρ (σοιηρᾶγα νοῦ. 19): 
δηά {ῃπ18 {Π|8 ογᾶςϊβ οἵ [ῃ6 Ῥγορῃοῖ (νῆο ᾿νϑα δι (ἢς 
{π|6 οὗ {6 Βα ]ο 81} σαρενιγ) Θδο ἢ 68 {Π|6 βδυὸ 
88 ἴΠ6 οἴβεγ Ῥγορίιοίβ ἢδὰ ἰδυρῃί. Νον Ὀγ δαυϊά 
84 οἴδοὺ πιοϑί πλογ ογοι 8 ᾿ἰθϑί οτβ δηα 6] ΙΝ γογβ οὗ 
{Π6 846 της ἢ γγ͵ἃ5 ἴο Ὀ6 Θηάιιγεά, δῃηά ἃ σγεδί σοπῆϊος 
ἴο Ὀ6 τπηδϊπίδι 641, [ἢ οΥά6Γ ἴο γϑίηονα 8}} ᾿πρεα! θη 5 
{Πγοόύγῃ ἴῃ (ΠΘΙΓ ΨΨΑΥ ὈΥ {Ποῖὶγ δηθιηϊθβ. Οἱ (ῃ6 Ῥγο- 
ΠΠΕΙ 8Δη6 [)ίν!πο 1 ,οραΐθ8 ΤΏΔΗΥ δα Ὀδοη ραγβοσιοά 
γ {π6 μαίγρα οἵ [ἢ6 σογγυρὶ ροριιδοα; ὨΔΥ, ποΐ 8 
εν δὰ Ὀδθη μμέ ἐο ἀεαέῃ. (δοὸ Μαίί. 28, 84.) [Ιὴ 
8 ἰαῖϑθὺ αῦθ, ἢονονογ, (ἢ 6 δε ν8 γορι ϑβοηΐθα {6 ΝΜ68- 
8:8 ἢ [0 ἰΠθιηβοῖναβ ἃ8 ἃ Κίηρ, Ρτγορῃοί, Ηιρἢ Ῥεγιδβί, 
(ϑε6 1 Μᾶδοο. 14, 41 δὲ 47. σοπηραγοὰ σῇ ἢ 18, 1δ.) 
{ΠΟΥ ταραγάρα τΠ6]Γ Θν}}8 δηα πηϊδέογί 68 88 ΡῃΠ]5ἢ- 
τηθηΐ8 ἸηΠ]οίοα ΕΥ̓ [Π6 ΔΏστΥ Ποῖγ. “(866 2Ζοῦ 9, 1.) 
ΤΟΥ Ὀοἰανοά «580 (δὲ 8η ἱπποσθηΐ ροζβοὴ ψοιυϊά 
8. Π6γ ῥιιη ἰδ τηθηΐ ἴῃ {[Ἰ6 ρίασα οἵ ἴπ6 σα! γ, ἀπά 
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τῆ 8. τοσοης 116 (ποῖ ἴο (ἢδ ἔδνοιν οὗ Οοα. δεδ 42ο- 
βορὶι. ἀ6 Μδςς. δ 1,17. Νον {Π6 εἶδον» Ψ6ν}8 ψ 0 
ΘΓ ᾿ἰνίηρσ ἰῃ σΑΡΕΓΝΥ ΨΈΓΟ ἄνᾶγα (πδὶ (ΠΘΥ Πι8α 
Ὀτουρῆι {Π15 σδἰ δι γ ὩΡοη {ποιηβοῖνοϑ ὈῪ (Π6]Γ ονη 
ψοΚοήάῃθθθ. Ρίδου ΔΓ βδοῦ ἔσοθβ ἢδά θϑεϑη οἴδγοά ὕρ 
Ὀγ {πεπὰ; δηὰ δ {πδΐ π|6 {ΕΥ̓ δηχίουβὶν ἰοηρεα [ῸΓ 
80Π16 αχρίδίογ, Δηα γοργοβθηϊθα [Π6 Μαββιδῆ ἰοὸ {πϑι- 
βοῖνϑϑβ 88 (Π6 διιίῖμογ οὗ θνθγὺ Κιηα οἵ [6] 1Ἰς ιν ; ἔγοτι 
ἢ π| ΘΒ θαι ΠΥ Θχρϑοίίηρ (Π6 τοβίογδίίοη οἵ γα ριοἰΥ 
84 γο]!ρίοη; ἀηἀ {πογϑΐίογο μορβϑα αδἷβο {πδὶ ῃῈ ψου ]ή 
Θχρίαΐο ἐδ δὶπ5 οἵ ἴῃ6. ρβορὶς, ἄο. ὅ66 δεομοοίίρ. 
Ηοὲ. Ηερν:. {. Φ. ρ. 647 ὃς 650. Τπι8 {Π6ΓΘ 15 Ὡ0 ΓΘᾶ- 
Β0η (0 Ὀδ6 5ιιΓρΓβοά {δὲ {πΠ6 δυΐῃοτ οὗ {Π|8 Ῥϑββᾶρθ, 
ἰσνψὸῖπογ ντἢ τΠ6 ΟΥΠΘΓ ΨΊ56Γ 06 »}8, 5Βῃο] ἃ ἢδνα σοΙη6 
(ο (ἢ ορἱῃΐοη {παι {Π6Ὸ Μοββίδὴ ψου]Ἱά ἀΐθ, ἴῃ ΟΥΘΓ 
ἴο δτρίαΐς ἐΐδ 5ἷη5 96} ἐδ ροορίε, (866 (6 ποία οἡ 
ΤΑΊΚα 28, 44. 7)οἢ. 1, Φ9. ρΡ. 148.) δηὰ νουϊά, [ὉΓ 
{Π61Γ 831η8, Β΄ ἤθάνυ δος οη8 ; 41} ΜΏΙΟΝ πηιιδι 
ἴΔΚ6 ρΐασθ {}}} ἢ18 Κιηράοπι ὑγθγθ βϑίδθ βῆ6α : δυΐ 
πα ἢ6 νου] ἤπηα!]Υ ονρογοοια {ἢ 686 νᾶΓίου8 σα ΔΠ11- 
ι168, ταῖρῃ ρ]ογίουδὶν, δηα δαὶ 4}} {ῃ8 ςΙ{1ΖΘἢ8 οὗὨ [18 
Κιηράοπι νου ]ά [56 πιοϑβὲ βίμα!οι! οἵἉ ΡΙΘΟΥ δηά νἱτίαθ. 
Οομραγο 206], ς. 8. (Κυϊη.) 1 δβϑϑηΐ ἴο τποβί οὗ {ῃς68 
Ροβί το 5 ἴῃ {15 ηοΐα οὗ {ῃ6 Ιδαγηθα (οπητηθηίαδϊοσγ ; 
γοῖ 1 οδηποί ὑαΐ ἰΔΚα Θχοθρίίοη (ο (6 διπάαπιοπία 
»νγὶποὶρίθ, “ΜὨϊ ἢ 86 θ8 ἴο τοίϑγ (ἢ6 ἰδησυάαρα οὗ (ἢ 6 
Ριορποί ἴο {πΠ6 14688 δῃηἀ ποίϊοῃϑ οἵ {6 76 ν}5 οἵ ἢ15 
τἰπ|6, δυΐ ννῆηϊσἢ 15 ἱησοῃδίβίθπί ψ τ ἢ {Π6 {1|}} ᾿η5ρίγα- 
τη ψὨϊο 6 ἅγα δοςσυβίοιηρ ἴο δἰἰγιδιιίθ ἰο {[}18 
Ἰηοϑί ἀἰβιϊησι ! βηθά οἵ Ῥτγορβείβ. 

82. ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν, ζε. Τἢϊ5. Ὀδδι 8] 
πηδρα (οἰ. πο άβ ἢ0 1ΠΠη|8[Γα}]0}}} 18 ἔου πα 4180 ἴῃ 
εν. 11,19. γειβιίθίη [88 ἤθγθ οἰϊδί! ἢ 8 ἴῃ 8106 Γ- 
ἤυουβ αθυηάδηςθ, οὗ νη ϊοὶι {16 πηοϑὲ ἀρροϑβιίθ ἀγα (ἢ 6 
(Ο]] ον ηρ. -:Ρλαάν. 1. δ. ῬαιιΘἢ8 ον!]β 1Π] υγῖδθ. ΤῈ. 
Αἀ. 4,1. (ὐμὰ ἴδεν! τηαχὶ πηὸ, ἴδιη ρἰδοίάα πη αὐυδτη 
ονϑῃ γβάάο. Αηά Πα γϑιηάγᾷβ : “ς Μαχίπηδπὶ ἢ ΟβΕ18Πὶ 
ΟΝ }}} ροοογῖβ δρρϑι αῦδηΐ, ἤοη 4 διωρῃίυάϊ!ης οοτγ- 
ΡΟΥ 8, 864. αν Δ 1πη0 Ρ]ΔοΙ ἸοΓα.᾽ 
88. ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις ἤρθη; [Ιῃ {{|6 
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Ηδῦτ. ἰοχί, γα ἢᾶνο ΤΡ ὈΡΌΣΘῚ ὝΦΌ, 62: αηρισέϊά 
εἰ ἡμαϊοὶο αδάμοϊξμν, ἴῃ ψ οἢ ραββᾶρα ΘΏΩΣ Ὕ 18, 
ὈΥ ἃ Πεπαϊδαϊ5, ἔογ )μαϊοϊ! αηριδέϊα, ορργε5δῖο, (Ῥβ. 
107, 839), 1. 6. βανθγθ, νἱοἰδηΐ γἸυὰριηοηῖ. Νον Π 
18 Δη 8.8] ἴαγη, ἀδποίίηρ (Π6 Ὀοίηρ Πυγτγοα ἀΔΥῪ ἴο 
ΡυπΙιβηπιοηΐ; 88 ἴῃ Ποι. 80, Φ. δυάρ, 18,24. Ἐκ. 8, 
14. ΤΙ δορί. βδεοῖχ ἴο ἴᾶνα γοδά πρὸ ἭΡΩΣ Ὕ3. 
Οη {Ππ6 ᾿ἱπίογργοίδίίοη, βοσχανογ, οὔ ἢ6 ψογάβ οὗ {Π6 
ϑαρῖ,, 88 ἸΘῪ ΠΟΥ͂ βίδηἋ, (ῃ6 (ὐοπηπηοηΐδίογβ ἀγα Ὡοΐ 

υἱΐα6 ἀρτθοᾶ, Τὸ οπῇέξ οἴποῦ ορ᾽ηΐοη8, ΜΙςοἢΔ6|18, 
Θη516γ, δηά ΤἬϊ688, οἡ {Π6 δυϊμοτιν οὗἉ [Π6 δγτγίδς, 

ςοηηροῖ ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ “τ (Π6 ἰΔ8ὲ ψογὰ8 οὗ 
[ἢ 6 ργϑοθάϊηρ νϑῦγβθ, δά γϑηάθγ {Ππ8 : ““" Ηβ ορεποά 
ποῖ 8 τπῃηουἢ, δῖπσ 6 σγθαῖ ννὰ8 ἢΪ8 πηβογυ." ΤΠ6 
ψογάβ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη ἅτε ὈΥῪ ΤΉ]ρ88 Ἔχρίδϊηθά : 
“ἢ}158 Ἰυαάρτηθδηΐ νγ88 (Δ Κ6ὴ ΔΥΓΔΥ; 6 γγχϑ8 σοπα θη η66.᾽" 
Ι νψου]ά, ἢονανοσγ, ρυΐ ἃ βίορ δίϊογ [6 ψογ(ϑ8 ἡὶ κρίσις 
αὐτοῦ, ὈΥ ψῇἢϊοῖ (ἢ 6 Β6η86 ψ}}}} Β6 88 [Ὁ] ον» 8 : “ἴῃ ἢ 15 
Βυπλ  } ν, ἤθη ἢ18 σοπαϊ το ν88 ΘΧΟΘΘΟΙΠΡΙΥ πη186- 
ΤΑΌΪΘ, ννᾶ8 ἢ18 }υαρηηοηΐ (1. 6. ἢ6 γγὰβ οοπάδιηηηθή), ἢ 
ψ 88 (Κα ΟΥ̓, ἀοδιγογοα.᾽ (Κυϊη.) ὅδ66 ϑοάάτιαάρο, 
ὙΠῸ 548 (Παΐ ἴο [24Κ6 ἃ ρογβοηβ πα ριηθηΐ 15 ἃ Κῆονῃ 
ῬΓοΟν ΣΌ [ὉΓ ορργαββίηρ ἐΐπιν 

858. τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ----ὁ ϑωὴ αὐτοῦ, ““ὮοΟ οδη 
ἀοβογῖῦα (πΠ6 ψ]ΟΚΟάη685 οὗὨ {πΠ6 ραηῃογαίοη, ψΠΘη ἢ18 
16 Π88 Ὀθθὴ ἰδκθὴ διΑΥ Ὁροη θαγίῃ." Γενέα, Κα 
{πΠ6 Ηφθτ. ὝΥἽ, βρη ῆσβθ (ἢ 6 τηθῃ ἢ ᾿ἰνα ἰῇ ΔΎ ἀρ6. 
ϑδθ6. Μαεαῖί. 428, 36. [μ|ΚῸ 16, 8. 21, 82. Νοί 8 ἂν 
Οοιηπηθηΐδίοῦβ, μούνανογ, 8551) ἴο 1Π6 ψογάϑ [ἢ [ο]- 
Ἰονίηρ 86η86 : “  ἢο σἂ ΠΡΟΣ Δηα [6] ἢ]8 Δρ6, 
8 γϑαγϑ9 ἴῸγ ἢθ ἢ88 Ὀθθη σδγγθἀ ὺρ ἴο ἤθδνθῃ, δηά 
᾿6Π]ΟΥ5 οἴδγηδὶ 1116. Βυΐι {{}18 βἰσηιβοδίίοη οὗ γενέα 
15. ὉΠΔΕΓΠΟΙΖΟα, δηα {Π6 8656 18 υη51{40]6 ἴο τῇ 
ψογάςβ οἰ] ονίηρ. (Καυΐη.) Οη 16 πιοδηΐηρ οὗ 1Π6 
ἃῦονθ ψογαβ 1ἴ 15 αἰβῆουϊί ἴο ἔοτγιη ΠΥ ἀδειἠοὰ ορὶ- 
ηΐση ; ἴογ (48 Βοάατιάρα οὔβθγνθβ) [ἢ8 18 οπδ οὗ (68 
ΤΆΔΗΥ ρ358 068 οἵ {πε Ο]ά Ταεβίδιημοεπέ ρτορμαςῖα8, ἰη 
νΠοἢ 10 15 ηοῦ 80 αἰ βίου] ἰο Ηπα ἃ 8β6ῆ86 ἐδ: γ Δρρ]]- 
σΔΌ]6 ἰο ΟΠ γῖβί, ἃ8 ἴο Κποὺν σῇ! οἢ ἰο ργοίδγ οὗ βονογαὶ 
[ῃδΐ ᾶἃγαὲ 85. Ηδ δάορίϑ (Π8 [Ὁ] ονίηρ ἰηἰογργοίδιοη 
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Ῥτοροβϑά ὈΥ Ηδιηπιοηΐ, ν] ἢ 4068 ποί Αἰ δ  πιδίθ- 
ΤΑΙ ἔτοιῃ Κυϊηοο 8: “ ἯἍἼΠο σδῃ ἀθδβογῖθα (Π6 οὐϑι1- 
Ὠδία 1866] 1τὺ δηα θαγθᾶγοιυ8 ἰη] 8116 6 οὗ [πΠδὲ ραηογα- 
(ἰἴοη οὗ πθὴ δπηοηρ Ψηομι ἢ6 Δρρθᾶγθά, δηᾶ ἔτομι 
ψ Ποῖ Πα βυῇετγοα βυςσῖὴ {πϊηρ5.᾽" 

85. ἀνοίξας δὲ τὸ στόμα αὑτοῦ, καὶ ἀρξάμενος, ὅς. 
ΤῊ ψογαβ ἀνοίξας τὸ στόμα ἅττα 8η Ηδῦτον Ρ]ΘΟΉΔ3Π). 
δο Αςῖίβ 10, 84. δΔηὐ Μείί. δ, 5. ΘΓ 866 1Π6 ποίοθ8. 
Γραφὴ 18 ἤοΓα υϑο4 οὗ ραγίσυϊαΓ ρᾶββᾶρθβ οὗ ϑ.γιρ- 
ἴΓ6; 88 ἰηῃ Μαεαῖκ 15, 68. οοιηραγοά νη ΓΚ 22, 
87. 4,21. 80 [με 94, 27. ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως, 
καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πά- 
σαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ αὐτοῦ. 

ῬΠΠΙΡ βῆον8 [Πδι (ἢ 6 ψογάβ οὗ [Π6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ γα ίο 
Ὀ6 γοίογσοά ἴο υδβιδ: πα {πρη ἢ6 ἰαἴκοϑ οσοϑϑίοῃ ἴο 
Ἰηΐοσαι (Π6 δυπυσῃ δθουΐ [ἢ6 ρογβοῃ, ἀοςσίγ!η6, δηά 
τηογ 5 οὗ .}685085, (Κυϊη.) 

80. τι κωλύει με βαπτισθῆναι; ΟἿ τᾶν οοἸ]]δοὶ 
ἔγοιῃ {π686 ψογάβ (δύ ῬΠ1ΠΡ μαά βῆθσνη (Π6 δυπυςῇ 
[Π6 ποορβϑιυ οὗ Ὀδρίίβηη), 848 θθίηρσ ἃ τῖίβ. ὈῪ ψἢ]ς]] 
“6805 δα ογάογεα ἢ18 [Ὁ]] Οὐ ΓΒ ἴο Ὀ6 ἰηϊἰἰοά. “ΤῊ 
(οὔβογνεβ στοῦ.) ᾿ὩΔ}Υ οἰγουῃ)βίδησο8. ΨἬΙΠἢ ργθοραθ 
ὯΓΘ ΒΡ} 16 ἔγοιῃ δῦ ἔο ον 8.᾿ Ὑ εἰβίθη δάιισεβ 
Θχϑρῖ 68 οὗ τι κωλύει Δηα οὐδὲν κωλύει (ἴο ΨΒΙΟἢ 1 15 
ΠΘΆΓΙΥ Θαυϊνα! θη) ἔγοπὶ Πϑιηοβίμθηθβ δηά ΡΒ] αἰάγοῇ, 
86 οὗ {πε [,αἰη φωΐά υϑέαξ οΥ ργολὲδεί ἴτοτῃ ΨΊΓΡΊ, 
Ῥρίγοηϊβ, αηα Ονια. 

87. ΤΠῖ8. νοῦβα ἰ8 ψδηϊηρ ἴῃ Α. Ὁ. ΓΟ. δηά νεῖν 
ΤΉΔΗΥ͂ οἰμος Μϑ5.; 88 αἷϑὸ 'π (Π6 δ'γγίδο, Ατδρ., 
(ορί.. δαῃϊ!ά., δὰ Π]ΟΡ. ΜουϑΙΟἢΒ ; 8η4 ἴῃ Οἵ ΟΓΒ8 
{Π6γ6 18 πηυοἢ οὗ νἀγίδίοη Δη4 ἰγαηβροϑιτίοη. [{ ἢδ5 
Ῥαθη {πογοίογα σῖ ρθΥ {γον οαἕ ὈΥ Οὐ ϑρδοῦ δηὰ 
Μεαιῖω. Τ|]ια νϑγβ6 8668 ἴο ἤᾶνα ὑθοθη ᾿πἰοἀμςθά, 
Ιεϑὲ δῃγ οὔϑ βἰιου ]ά {δτηΚ {π4ὲ ῬΏΠΠΡ πα ἴοο δυο 
ἰἰδίον δάπι 64 τῃ6 δυπισῇ ἴο Ὀθαρίΐϊβηι. (Κα!η.) 
το 116 ἰαϑὲ ροϑί[ἰοη 1 σδῃποί δοοθάθ: δηα 85 ἰο (ἢ6 
νΘΓ86, 81η66 10 15 σοπίδ]ηθα [ἴῃ 80 Ἰήδηγ ΜδδΝ., δηά [8 
ἔοιιηὰ ἴῃ {π6 ΨΝιϊραία δῃὰ δυγίδο Ν᾽ ϑύβίοῃξ, 1 βϑῃου 
(1 1] Κ) Ρ6 τοἰδίηβά, (πουσῇ ρυΐ θείνγθθη Ὀγδοῖκοίϑ; 
ΕΒρΘοίδ} }ν βίηοα 1 ΒΒ ΌΓΘΟΪΥ ΤΟΡΓΘΒΘηϊ8 {{|᾿ ΘΑ] ο8ῖ 
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ςοηξοβϑίοη γοησϊγοά οἵ δά} 8 δἰ θαρίϊ5ηι. Απά {Πεγα- 
ἔογο, ψῃϑίπογ ρσϑηιΐπα οὐ ηοΐ, 10 Ψ|] ρσγονα {πᾶ {Π6 
οδηἰ ἀαίο8 πα ργανίουβὶν ὕθθη ἰηΐογπιθά οὔτΠ6 ἀοῦ- 
{τὶπα οὐ (γί δι 5 ἀϊνηἰγ, ψἈΙο {Π|19 σοη δ ϑϑίοη πιὰ- 
ὨΙ Θ8Ε}γ ΓΘΟΟΡΉΪΖΘΒ. 
Ου κατέβησαν, ο. Ὠοάάγιαρα οὔβϑοτγνεβ, (παῖ σσπ- 

5βἰἀοτγίηρ ον ΕΓΟΖΌ ΤΕΥ ὈΔΓ Πρ τ 88 υι866 ἴῃ {ἢ 86 Ποί 
σουπέγιθϑ, 1{ 18 ποῖ ἰο 6 νοῃάογοα {Πδι Ὀαρ(5Ππὶ ν᾽ ἃ8 
ϑηογα νυ δ πιϊπίβίογοά ὈΥ ἱπηπιογϑίοη, [μου ρ ἢ ἘΠ ΓΘ΄ 5 
πῸ ρῥτοοῦ {πὲ ᾿ξ τνα8 6856 8] ἴο (Π6 Ἰηβε α0η. “1 
σου ὰ 6 ν γῪ υππηδίυγαϊ (σοη 165 ἢ6) [0 Βρ 0086 
{παῖ {πον ψεηϊ ἄονη ἰο (Π6 “ναῖθγ, πιθγοῖὶγ (πα Ρ[ν:- 
ἸΡ πιῖρῃϊ ἴ4Κ6 ἃρ ἃ ᾿{{]|6 τναῖογ ἴῃ ἢ15 Βδιη!ὰ ἴο ΡΟΙΙΓ 
οἤ {Π6 δυπυοῇ.᾽" ; 

᾿ ΤΏ ρῆγαβο ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 15 (Π}8 1 υ8γαϊοα ὈΥῪ 
Ψαϊοκηδοσ. “ ΤῊ8 αχργοββϑίοη, ψῃϊοἢ 18 80 οἵΐϊεη 
υϑοὰ Ὀγ {6 ϑαογοὰ ΨγιίοΓΒ, 18. 80 ουπά, ὑπουρὴ 
ΜΠ 8οπηθ ναγίδίίοη, ἴῃ τ 6 Ὀοθὲ ατοοῖκ διῖῆονυθ. [ἢ 
Τλεοοογί τι οὐχ ὅλας φιλέειν μ᾽ ἐθέλησθ᾽ ἀπὸ καρδίας 18 
δηυϊναίαπί ἰο φιλέειν ὅλη τῇ ψυχὴ ἴῃ «Χεπορὴ., ἀπὰ 
παντὶ θυμῷ ἴῃ ΠϑεοπΙοΒίΠθ 68. ΓΓΠΘ ΘσΟΠΙΓΑΓΥ ἴθ γπὶ 18, 
ἴουθ αηψ οπο, ἀπὸ γλώσσης, ἰ. 6. 1) (Π6 ΤοΟΏσι!α ΟΠΪΥ, 
δΔηά Ὀγ νοτγάβ. Βοίῃ δια σοη)οϊηθά ἴῃ δορἠοοί. (ΕΒ α]ρ. 
(ο]. 990. ταῦτά σοι Τῷ νώ θ᾽ ὁμοίως κ᾽ ἀπὸ τῆς γλώσσης 
λέγω. 

89. “ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος ---Φίλιππον. ϑοπηο, 
8485 Ἰ)οάατγιρσα, ΟΠ} οννῖηρ (ῃ6 ορίπίοι οὗ ΑιιριιβιΠΊ, 
Πιάγπιβ, δηά οἴδογβ, ἤανο ἱπουρῇς τη ῬΉῚΠΡ ννᾶ8 
σδυρἢς ἀρ Ὀγ {π6 δηροὶ,οΣ σον οΥθὰ 1η 8οη6 Οἵ ΘΓ ρῥΓ6- 
ἰογηδίυγαὶ πηοάδ {Πγοιρῇ {Π6 δἷγ ἴο ΑζΖοίῃϑ : ἃ (Πϊπρ' 
(οὔβογνεβ )οάατ!αρθ) ψ ἢ ϊοἢ 56 6Π18 ἴο ἤανε ἢαρρϑηθά 
ἴο 806 οἵ 68 ργορῆθρίβ8β. Απε "δ σοπιρᾶῦθ8 1 ίπὺς 
18, 12. ὦ Κίηρϑ 2, 16. ΕΖοκ. 8, 14. Βαϊ 6 πιοβῖ 
ΘΠ ρὨ εη6α (ὐοτη!πρηϊδίογβ ἃγα πον ρτοοα {παῖ (ἢ 6 
νογὰ ἥρπασε ΤῊΔΥ ΨΘΙῪ ΜΟ]1] θ6 υπάοτϑίοοά οὔ {Π6 
ἱπηρογαῖνο Βα σροϑίίοηβ οὔιἢε Ηοΐὶν δριτιέ, ψ ῃοἢ ΡΠ Ϊ- 
ΠΡ ἀου 6858 ψγ6}} Κπονν ον ἴο αἰ ΒΕ] ρι15}} ἔγοτα ογαὶ- 
ΠδτῪ ἰΠουρἢί8. Τ ΠΘΓΘα βθθῖηβ 4180 δη δἰ βίοη ἰο (Π6 μη- 
εὐ {ἰπσηθδ5 Μἰιἢ ἢ ἢ ΡΠΠΠΡ ἴοτα ἢ πη561} ἔγοπι (ἢ 15 
ῬτΓΟΙηἰβίηρ' σοηνεγί. Νοῦν ἁρπάξϑειν [8 τι86α ἴῃ τηποῇ 
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{Π6 884Π}|6 ΨΑΥ 88 ἀναγκάϑειν, Δηῃ4 ΟΕΠΘΓ 5:12114Γ 6 ΓΠῚ8, 
οὗ νιογαἶ σοιηρυϊβϑίοῃ : δηᾶ [6 Γ6 ἃΓΘ [ΠΔΗΥ͂ ΤΏΟΓΘ Ρ88- 
5565 1η (6 ΟἸΪὰ δηά Νὸν Ταοβίδπιθηί, νῆσγα {Π 6 1η- 
ΒΡ  γδί!οηβ οὗ {π6 ϑριγιξ ἅγα βι πη] Υ]γ ἀδβοσι θὰ : οχ. 
στ.1 Κίηρβ 18, 12. καὶ ἔσται---καὶ Πνεῦμα ἀρεῖ σε ἐκ 
τῆς γῆς ἣν οὐκ οἷα. Τἢα τοσοηΐ (οπηηρηίδίοσβ, 1ῃ- 
ἀ66α, αἰπιοδβὶ Ἔχρίαϊη αὐ 6 ἔογοθ οὐ {Π6 δχργϑβ- 
Βίοῃ  ΨΏΙΟΝ ἰ8 ἃ ἔδυ] 88 σγοαΐ 88 {πα οὐ {ἢ8 ΘΑΠΥ͂ 
ΟἿΘ6Β ἢ ῬΓοββίηρ 1 ἴοο τποῇ,. ΟΠ γυϑοβίοπι 866 Π|8 [0 
ἤᾶνθ ἰδίῃ {πὰ πιαἀϊα, δηά, 838 10 πιοβῖ οάϑοϑ, ἴἢ6 
58 {6 σου γ86. (ὅ66 [8 φθιἢ Ηοπ]γ.) ΟἸὐουίθθηηιθ, 
᾿οννανοσ, ἀθβογίβ Ὁ5 ἴθγα, δηὰ δυϊάθηιν δάορίβ {Π6 
σοπγποῆ ΟρΙηοη. [τη οὔϑογνο ἰπαΐ {ἢ 6 ΓΘ 15 ἃ 581- 
ἠδ ρϑε βις τοι ἴη Ηδοτγοάοί. 4, 18, ᾿Αριστέης, ἀνὴρ π. 
ἀκίκεσθαι ἐς Ἰσσηδόνας, φοιβάόλαμπτος γενόμενος. 

ΤΠ ΜοΓαΒ πνεῦμα ἅγιον ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν εὐνοῦχον ἄγ- 
γελος σὲ, ἰουηά [ἴῃ δοιη6 Μδ 5. δγὸ (48 Καυΐη. {ἢ]1η}5) 
Δα 464 ὈΥ (Π056 ψῇῆο πουσπς {{Ππ| δηδίομιηρ ῸΡ οὗ ΤΠ 8 
ΘΠ Οἢ ͵88 ἸΏΟΓΕ 581{40]6 [0 δὴ 8ΔηρἘ}] (ῃδη (ο [ἢ 6 
Ἡοἷγ δριγίο; δῃά {Π6 νψογάβ θοίηρ ουηά ἴῃ Αςίβ 10, 
44.. Ξεθ ἴο ᾶνα Ὀθδϑη {ἰγαηβίογγοι ἢ ΤΠ ΘΓ. 

80. καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος---- καΐρων. Μοϑί 
τοοθηΐ (ὐοιμμηδηΐδίογβ, 85 Ποβοπιη } } 6 γ δηὰ Κυ!ηοοῖ, 
δορί 6 ηοϊίοη οἵ Οτοίιι8, (πὲ (6 1451 ψογά8 85- 
δίση ἃ γεαδοὴ τὐὴψ ἴῃ6 δυηθςσῇ πο ἰοηρθοῦ βὰν ΡΠ, 
ΠδΙΠΟΙγ, θοοά86 ἢθ ψᾶβ τοίυγηϊηρ ἴο ἢ18 ΠσΟΠΠΈΓΥ : 
ΔΠ6 ἴο {πε νογὰ χαίρων, Ψ ὨΙΟἢ οὐρῇ, (45 Οτοίυ5 δηα 
Μαιυκίδηά {π|ηΚ,) ἴο Ὀ6 ροϊπίβα οὔ βοραγαίεϊγ, ἢθ 
δϑοσῖῦθδβ {Π6 ἔοτγοθ οἵ ἃ ψῇοϊθ βθηΐθηςσθ. Βαΐ (68 
5686. {ἢ1|8 ΔΙΪΒΙηρ 185 νΘΓῪ Πρ, δηὰ το} ]γ υη- 
βα(ἰϑίδοίογσυ. Τὸ τη 1 ἄρρϑᾶγβ ἰἰαΐ {6 ψογάβ 
καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν ὁ εὐνοῦχος ΔΓ6 ἃ ΡΟΡυΪΔΓ Ρ]ΘΟΠΆΒΠ), 
ποῖ ὑπ Γοηπ θην ἰουηὰ αἰτοῦ νογῦβ οἵ ἀθρασίϊηρ ; δηὰ 
(Π6 ΨψοΓα85 ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων 86 6πὶ 0 
ἢανα {16 οΓ ἢο σοηηροίίοη ψΙ ἢ (Π6 ργεσοάϊηρ. ΤῊΘ 
γὰρ ᾿85 {{|6 86η86 οἵ δὲ, ἀπέφηι, υϑγὺ, (45 1ἴ 15 τεηἀοΓρά 
Ὀγ Β6ζΖα, δοι θυβϑηοσ, α]ρ.. δηὰ Ἐν. Δ.) : οὟ 11 [ΔΥῪ 
ἀδηοία {πΠ6 611}10818 οὐ ἃ ψῇοϊα βεηίθηςθ, ἰο ψ ῃ]σ ἢ 1. 
ἢδ8 Τϑίδγθησθ ; Β0 ἢ 848 {π6 [οἰ] ονίηρ : “ Αηά {Π6 
Ἐμπαςσῇ 5ΟΔΓΟΘΙΥ πιϊ8864 Ὠΐτη, ἴον 6 νγὰβ δβογθϑά ἴῃ 
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(6 ποῦν δῃά ϑβυθδίϊπης ἰάθ88 ψ ΠΟ 8 σοηνογβδίίοῃ 
Ιιδά τηἰτοἀυςοά.᾽" ὙὍΠ6 οχργοβϑίοη ἐπορεύετο ---- χαί- 
ρῶν ΟὐσσυΓβ οἰβαῆογα ἰη ϑογρίυγο. Χαίρων ν16}]} 
ΟΧΡΓ68868 (Π6 ζοηυϊηθ σοηϑοίδεοηβ οἵ (Π6 (Σοβροὶ. 

40. Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς "Αδωτον. Ηοιηγοἢ8 
(πη 8 πὲ εὐρέθη 18 ἃ αἰοίϊο ρῬαρπαηδ ίου “ ἴθ ψνοηΐ 
ἰο ΑζΖοίι8, δηά ἰπϑγ δροάβ." Βυὶϊ 1 ἀρῦεθ νὰ 
Κυϊποοὶ, {πᾶὲὶ 11 15 ποΐ ὨΘΟΘΒΕΔΓΥ (0 γαβογί ἴο [Π]18 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ; ΘΒρθο δ! γ 88 σΆ868 ΘΟ ῸΓ ΠΘΓΟ {Π6 ρΓΘΡΟϑ1- 
το 18 ἴο Ὀ6 υϑοά Ψηση (δὲ ῥγΠοΙρ 6 15 ᾿ΠΔΡΡ 1Ο80 18. 
Ταῦ ἰῃ Ηοτγοά. 4, 14. ψἤοΓα, βρεακίηρ οὗ Αγιβίβιιβ, 
8 Ῥοοῖ ψῦο, δἴϊεγ ἢ δὰ Ὀθϑὴ (μβουρῆξ ἴο Ὀ6 ἀοϑδά, 
Βυ  άθην ἀἰβαρρθαγθά, ΠῸΓ οουὰ ονθῃ ἢ18 σόῦρβ6 Ὀ6 
ἔουηά, {1} βονθῆ γὙϑᾶγβ δου ἢ6 δρροαγϑά, φανέντα 
αὐτὸν ἐς Προκόννησον, ποιῆσαι τὰ ἔπεα, ἕς. [πάἀρο6ά, 
(6 [11 αὐ δαο8 ἰο ἢδνα ἃ δἰ ΠῚ ἴογοο ; 848 ΔΡ- 
ΡΘΔΓΒ ἔγοτῃ οὔ αἕ. 
, Εὐρίσκεσθαι, ἸἰκεῈ (6 Ηδρ. ΜΞΏΌΣ, Π88 οἴδθη (ἢ8 
86η86 οὗ ὅο, αδίάο; οἵ νοοῖ Κυΐηοαὶ ρσίνοδ [ἢ 6 [0]- 
Ἰονίηρ, Ἔχϑιῃρίθθ. Ἐδβιίἢ. 1, ὅ. 1 Ῥαγ. 40, 17. 42. Ῥδυ. 
420, 39. 80,21, 95, ἃ 81. 1 Μα].2, 6. Ἐπεὶρ. Ιρῆ.. 
ΊΤ. 977. ποῦ ποτ' ὄνθ᾽ εὑρήμεθα. δῖν. 44, 90. ες 
Κγρκεοῦ Μαῖις. 1. 18. δῃὰ [}οοβηδγ οἡ 1 (οσ. 4. 2. 
Β6Ζὰα σοπηρᾶγοβ {π6 ΕἸΘΠΟἢ “ 7 6 ἐγόκυα, ἴον ἐΐ {πὲ 
ἐγοιυό. (ὐἡ ΑΖοῖιι8 οΥΓ (ἰϑϑᾶγθᾶ 866 (ῃ6 (ὐδοργαρῇθγβ 
ΟΥ δὴ], [ω6Χ. 

(ΗΑΡ. ΙΧ. 

Οὐ (πὰ ἱπηροτγίδηϊς βι}0)6οἴ οὗ Ῥαι}}8 οοηνογβίοῃ, 88 πον τοϊλίοα 
Ὁγ 5[.1λΚο, ἴΠ6 χεοθηὶ Οομηηγδηϊαϊοῦθ γα ποῖ δργοοὰ τ οῖῃεσγ τς 
ΔΓΕ ἴο Τορασγὰ ἰἴ ἃ8 βίγο Ὁ τηϊγδοιΐοιιθ, δη δυμροβοὰ παι Δ 6βιυ 
ΟὨἸγῖδί σθαι γ ἀρρθαγοα, οὐ υὙυποῖθον ἰἴ τᾶ Ὀ6 δϑογὶ "δὰ ἰο, δινὰ δο- 
Ἄεουηίοά 48 ἴΠ6 εβξεοί οὗ, οαγίδδη ἰεγγ ἔς παίυγαὶ ῥῃβδηοιηδηα, οὗ [6 
Πσι-ντουρῆῖ ᾿πηδρίηδίίοη δηά τνουπάεὰ οσομδοίΐεηςς οὗὨ Ραι]. ϑδίηοα 
ἴΠπ6 φυιοβί!οη σαπλ6 ὑηά ον ἀϊπουβδίοη, [6 (ὈΥΠΊΟΥ ροβίτοη 85 ὈδΘΏ 
ΔΌΪΥ τηδἰηἰδί θα ὈΥ δεν 6} οὗὁὨ ἴΠ6 πηοϑῖ δηγπεηῖ ᾿ΓΠεοϊορίϑηβ, 85 - 
Οτοίίυδ, Ηδιηπιοηίή, 1 πθογοῖ, δηὰ 1γι]οΐοη, δηὰ, οὗ {6 Οδστωδῃ 
τ ῖογ, Η8886, Νίθπλεγοῦ, Μίο δα 8, δη ἃ ΤΥ οἱθοτθ. ΤὮδ δΓρυ- 
πθηθ Οἡ ἴῆαϊ δε'ἀε οἵὗἨ 1ῃ6 αυιεβίίΐοη δἃγε ἴδω ϑυμηηοά ὑρ [[πΠουρἢ 
τ ἢ 1π|16 ἐπ ραγιϊα} γ. Ἑαϊϊ.1 Ὁγ Κυϊηοεϊ, 

4) “Ῥ) δι} 8 ῃοϊ δὶ ρὶν δα: ἴο ἤανα Ποδγὰ ἃ υοΐοϑ, Ὀαϊ ἃ νοΐσε 
ὙΔΙΟΙΝ βαϊὰ ὑμίο πη, ““ 88}, 58}, ἢ Ῥογδεοιιίεβῖ (μου σὴ δ᾽" 
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ξδοε 9. 4. Φ, ή, φΩ, 14.) Ἦκδ δοροῪ δο ἰὲ ἰδ (παι δἀγοϑϑο ᾿πι, 

δὰ παυΐηρ τεοαϊνεὰ ἐδ δβϑννεσ, δρδῖῶ εηΐϑσε ἰηΐο α οοηνοσαβδίίοι 
τ ἔτ, τ ὮΣΟἢ ἐδ ἀϊϑ[ 0 6{]} Ὠδγγαϊθι ὃὉγ 8ὲ. [ἱα (9, 4-.-6), δορὰ ὃγ 
8:. 80} δἰῃ)δο] (42, 7, 8 ἃ 10. 20, 14 664ᾳ4.)}, διὰ ἰῃ 46, 19. ᾿νε 
ΟΕ 6 ἰϊ σύρανιας ὀπτασία. Ῥδυΐ ἰἰ πιο}, ἰὼ οοπιιηυηίοδιηρ, (ἢ 5 
ΘΟΏΨΟΘΓΒΘΙΪΟΒ, 858 ὈΘΘΏ 60 Οχδοῖ 88 ῃοὶ ἴο Βανα οὔθ ἴο ἀοίαὶϊ ΔΩ 
οἰξουτηδίβηοε, αὐ Ῥδδὶ νου ὰ βϑδϑῖὰ οὗ τοΐθον ἱτωροσίδηεξο, παπλοἷυ, 
ἴπδὲ πα 0 δα γεββοὺ ἷπ) δρόῖε ἰη τε δοόγειυ ἰαπριαφο. (8εε 96, 
14.) ὁ) Απδηΐθδ, ἰἱῶ 9, 17., β8γ8 ἰδαὲ Ῥδὰὶ] βανν 6608 ἰῃ τῇ ΦΥ͂ ; 
νοῦ μα ΟΡ ἢ ἠοΐ δδνο Κηονῃ ὑν. ἔγοια 81. Ῥ80} ᾿ιἰπιϑε]ς: ἀπά 
1Π6 βϑῆηθ ἷἰ8 Δθτηθαὰ ὈΥ Βαγηδῦββ, ἴο σου Ῥϑὺ] δὴ] τοϊδίεὰ {ἢ ε 
οἰγουπιδίαηῃςς, 6) βϑι., θαυ], ἰῃ 1 (οΥ. 9, 1. 1δ, 8. 04].1,1, 16. 
Ὀοδοί9 οὗ 18 δρρϑδσδῆοε οὗ ΟἸγίδὶ [δὺῖ ἰῃ ΟΔ]. 1, 16. αποέδεν 
δρρεδγϑδησε οὗ (Ὠγίδὶ ἐ8 δυάορα ἴο, Οορεαῖε Αοι 22, 18. Κυϊη.], 
δικὲ ἔγοιη ἰξ ἀράϊιοεθ δηυχζιυβιρῶΐ ἰβ μγοοῦ οὗ 6 Ὠἰνίηε ἰεκαιίου, 
ὙΠΟ 86 οου]ἀ οΐ πᾶν ἴῃ σε ἐδ οά, Δ 7εδυ8 ρα ηοϊ δρρεδεεεὶ 
ἴο εἰπι. ἃ) Τα Αροβίϊεβ ἀοιιθι}εβα εβϑθ δνθε ΘΩΘΌΙΡΥ Βείοτο {πο 
Μοῦ ὰ τοοοῖνα ἰηΐο {Παὶν βοςίεῖυ 8 τδ ἴτοτλ ῬῬΏΟδ6 οὐθεγ δηά 
δωλαῖῖο μεν [Πότ πιςΒί μάνα δϑεμνοὰ τοῦ ἴο ἔδβε ; ποΣ ᾿οοιία {6 Ὺ 
Ὦδανα Σεοεῖνοα ᾿ϊη), υη]688 ἴμεν ἤδα Ὀεεῶ τΠποουρ ὮΥ ρμεοεϑιθάδα ὑπ δς 
εβιβ (Ἡγῖοὶ μρᾷ δρρεδγεὰ ἴο πω. “" τοι (δ οοσωξθοη νἱδοὺν οὗ 
186 δυδήεοϊ, ννανον, (ςοὐϊἑημμεβ Κυΐηοε!,) δὴν (ὐτημλε βίος οὔ. 
θυ δρὲ ὁἰδθεηί, οοδιεηάΐηρ {πὶ νγα πεεὰ ποῖ ἐπηδρίηθ ΔῺΥ πΐγϑςθ, 
ΟΣ [8 φΟΥροξεαὶ δρρεβγάῆοα οὗ ΟὨρὶδῖ, δυῖ τπ8ϊ, δοορῃμπηοάδιηρ᾽ 
ΟἸΘΕΪνΕ 8 ἴ0 16 ῬΘΟΙΜΑΣ ἔογιῃ)δ οὗ δχργοείοη υδεὰ ἰὼ {πε δηϊίδηϊς 
νοῦ, νὰ δζὸ ἴο δχμίϑίῃ (6 τ᾿ ᾿Ὦ0]6 οὗ 8 υἱδίοη, βεθη δεοίήδὲ (μι θεν 
διὰ Πα ηἰηρ, δηθὰ οἵ (8 ἐλοιψλέε νυβίοθ (Π6ὴ δύοθα ἱῃ ἰΐνθ 
κηϊηὰ οἵ Ῥαμ). ϑϑυιοῦ ἰδ πα ορίηίοη οὗ Ατοῦ, Εἰοηποῦη, Ἑδϊεδν- 
τη, Οπιΐηξ, Ῥδυΐυβ, ὅϑοθυζ, Ἐδνίυθ, Πεϊηγίοθ, Βοοϊμε, 
Ῥλερ, Ηδκοὶ, Ἀοθοπηλυ ον, Ὀηάοαν, δι. Τῆι Ὠγροιϑϑὶβ δὰ 
Ὀδοὴ ὈΓΟΔΟ οὐ, 88 ἔλγ Ὀθοῖκ δὲ 1685, Ὦγ Υἱίσίωρα, ΟΠ. ϑδον. 1. 6,10, 
λῶ., βοθο τννυγὰθ ὃσο ἰἤθβ: ““ Ῥγίβηο χοίεσίωυν, ἰθτοθη ἐδ θοείο Ῥαιι- 
ἴὰπα ρευδίγαν:βδα Ὠυηιὶ ; ἀοίη νεῖὸ ἱϊι αὐ ἰνίδθ6 νορθπ, Βοῦ ]υ- 
οδῦ βἶνθ Ἰυπιοη ἀα φαΐο, ᾳυΐθ δὰ Ὠἰο ἐπιε  ζαῖ, φυδ ἔμ! ρον [κ]- 
τοϊηἰδὲ Οὐμοά εἰ οὐπλδουΐδ, "οὴ παρδυρεὶβ, ρὲ Ρ νοσεῖ, ἐπ} πλϊηϊ 
φοη)πείϑμλ, νορθῶ (ΟὨΘΏΓ ΘΙ Οἱ βτβνεῖη ἰη( 6 Πρ βηάδμι ἐδθα, αυΐ 
ὁχ ἱερε Ὠβίμγα [υϊυΐῃα οομπϑεὶ βοϊοηῖ ἰοηϊίσυα.᾽ 
ΤῈ οὐχμιθηῖ δὐήυςεὰ ἰῃ δυρροτί οὗ [Π]5 ᾿ῃίογργείδι ο ἈΓς 

86 ἔπι διγατηοὰ Ὡρ ὃγ Κυΐηοεῖ, 4) Ψωνὴ, Κκο 16 Ἠδῦν. ᾿1ρ, ἴῃ 
Ἐχ. 19, 16. ποὶ υμἱγϑημευιν ἀβηοίοβ ἐδυπάον (866 ἴμ6 ὨοΐΘ οἡ Μείς, 
8, 17. 17, δ. Ψοἢ. 13, 48.}); διὰ φῶς, κα Ἵν, ἐϊφλίπίπρ, ἴῃ ΖοὉ 
87, 8. τὸ φῶς αὐτοῦ ἐπὶ πτερύγων τῆς .γῆς. Αηάὰ 80 ἤρδν. 8, 10. 
Νον ᾿δυιπάθσ αηὰ ᾿ἰα οἰηρ Ὀοΐἢ 7 εννς ἀπά (εηικ θα πυιηθεζεὴ 
διηοηρ δ 8 αὐ [ἢς ργρβεηοα οὗ οἀ, ργοάϊ θα Ὠὶνίμο!γ ργοάδιυςεα, 
Ἴδο πιρδηΐϊηρ οὗ ᾿ς ἢ (ΏΘΥ ἱπίεγργείεα δροογάΐηρ; ἴο οἰγοιπηοίδησαοβ. 
866 (86 ποῖα οἡ Μαείι. 8, 17. 17, 1. Φο!. 1ῷ, 28. 80 «οεερὴ. Αηι. 5, 
4. ἀστρατάι τε ἦσαν φοβεραὶ τοῖς ὁρῶσιν, καὶ κεραννοὶ κατενεχθέντες 
ἐδήλονν τὴν παροῦσιαν ταῦ Θεοῦ. ὅεπέεο. (υδδεῖ. ποίυγαὶ. (. 81. 
τωῖρα ἔα] πη ηἷδ 5ὶ ἰηίμρεὶ νε]8, ορογὰ διηῖ, πος αἰΐοαυδπι ἀυδὶϊ γὸ- 
μβαυεπίΐα, φυΐη ἀϊνμλα ἰηϑὶι 11}15 οἱ φιι.}}1}6 ροίε 8. δυο ἰπυμθες 

νοΐ ΙΨ.. Χ ; ᾿ 



300 ΑΟἿΒ ΟΣ ΤΗΒ ΑΡΟΞΒΤΙ 9, ΟΗΑΡ, [δ 

δι Πἰμκ Βεπίρ᾽ {}|6 ὅενγα δοοουηίεοα 85 »γοάὶρίοε, ὨΔῪ οαἰφὰ ὈΥ̓ ἰπαΐ 
Ὠδῆ6, δηὰ ἰπϊηκίηρ ἴδ ρα ἐροκε ἴῃ (Ὠθων, ἰογαγδα ἴδβεωι ἵπε΄ 
νοΐοα οὗ αοἀ. ϑεε Μαῖϊ. 8, 17. 0". 14, 28. ΤΒΟΥ θα ϊενεά δ͵80᾽ 
ἀμδῖ τ[Π6 ΑἸ Ὠϊγ, ἴῃ ογάει τὸ δἰγῖ κα τοσοῦ ἰηΐο {π6 πηϊπἀ8 οὗ τε, 
εὐρθοίδ! γ (ἤοδα οὗ ἐπ νυἱοκοί, τηδηϊ εϑιεὰ ἢἷβ ργθϑεησα δηνίάδι ἐἐψ ἡ - 
πὶπξε πὰ ἐλμπάογε. ὅ66 ΡΒ. 18,18 ἃ 14. 1 88:2. 1, 17 ἃ 168. 

Τι6 δῦονε Οοτμμηδηίδιογ ᾿πογείυσα τπϑἰηϊοῖα, τ αῖ, ΔΡΤΕΟΔΌΪ ἰσ 
(Π6 ποίίοῃβ οὗἩ [6 δηζίθης ποσὶ, ννα ΔΥῸ ΒΟΓΘ ἴ0 ἑπιαχίης ἃ ργούῃχὶ- 
οὐϑ ογϑοὶς οὗἩἉ τπυπάεγ, δηὰ ϑυρροθο ἴμδὲ {πὸ δουρί νυ ῖοΒ {πεῖν 
δτοδ6 ἴῃ ἐπε πιὰ οὗ Ραμ] ἃσγε γεϊαϊθαὰ δ ἰΠε νοΐοα οὗ 9ε805 ϑρελίκίες 
ἴὼ ἴῃς [δυηάογ. 

δ) ““81. Ραυ] πο ψβεγε ἴῃ ᾿εἰδ Ἐμρίϑι]δβ δρρεϑὶβς ἴο δῃγ νἱδίοῃ 6χο " 
ςεεαΐρ; (6 θοιιμάθ οὗ παίυγε, Ὀυϊ ΟΩΥ δἰγιηϑ᾽ ἐλὶες, ἰῃδῖ Ὧδ νεβδβ 
οοηνεείεα ἴο (γί διἰαηὐ γ ὈΥ  ΒΕΔνΘΗΪΥ νἱοίοη. 6) Πα σογρογεβϑὶ 
ΔΡρδδσγάποα οὗ ( )γδὶ σδηηοὶ ὃε δα τοὰ, βίος ἰξ (ηγίδί ῃδὰ δρ- 

οἱοιμοά ἰῃ ἃ πυαιηβὴ ἔογι, δηὰ ἰῃ ἃ υἱβί υἷδ σζϑηθγ, ἢοΐ ΟἿ 
{Π6 ΑΡοβίΪε, ἰγειῖϊ αἰδο υ͵ἱ8 οοιηρδηίοι)β, γοι ἢ ἤᾶνα ϑεεη ἰΐ; ΠΣ ΤΟΝ 
18, ποννονοῦ, ἐθηϊθὰ αἵ 9, 7.᾿" 
Το ἔοτεροίηρ νἱενν οὗ [06 δυδ]εοί ἰ6 480 δἀορίεἂ ὃγ Κυΐῃ., ΨΠῸ 
8) οἱ 8 ἴΠ 8 ἑοἸ]ϊοντίηρς ἔΌΓΙ ΠΟΥ Ηἰ μοι ταιίοι. , 

“Ρμυ], ἃ Ῥπαγίδες δηὰ ἃ βίγεηυουδ ἀδίεπαον οὗ ἴΠ6 τε] χίου οὗ μὶὉ 
ουγείλίπεσγβ (οἰ ὁ, 8, 26, 5.} πὰ πεδγὰ οὗ {ἰια ἀοοϊτῖηο οὗ Οεϊδῖ, 
νυν ἢ! οἢ, ἀπράτ Πϊδγορτεδθηϊθά, δηά οςα]υτηηϊδίοα 88 ἰἴ νν88 ὈΥ͂ ἴπ 
Ρχεβῖβ, ) μῈ πε ἰῶ δΌΟΥΤ ΏσΘ, 88 ἤι]86 δηὰ ρεγηϊοίουβ. “ἜΝ δίει- 
εἶδ ἱπαθεὰ ἢδ βροῦν εχρεοϊοή, Ὀυϊ ἱξϊ μ͵ὰϑ δὴ ἐαγέλίν οπε; δηὰ 
9 Φ69808 (ννῆο Ὠδὰ ὕδδθῃ ογιοὶβεά, απὰ ννϊοῦὰ ἴῃς Ῥγίοθῖβ οὐ] ]οὰ 
δ ἱπηροθίοῦ δηά οογγυμίεν οὗ τὴ6 ἐμποίεηϊ χγοϊ σου) Πα αὐ ΓῚ τὸς 
)εοειεά, Ηἱδθ ἔοϊϊοννοι8 ἰῃοσγοίογε 6 ρεγεεουϊοὶ, ἕδπογίησ {μδὲ 6 
γ088 δ ρρογίίηρ; (π6 σαυδα οὗ (οἀ δηὰ οὗ Βεἰϊϊίοη. οὶ πα δὰ ποῖ 
δηκίγοὶγ ἑυγμοίιεη (ἢ δαμπλοηἰἱο5 οὗ ἷ8 Ὠναβίθν ("τ δ] οὶ, νυῖνο νῈΆ9 
εὐδιυοά νυ τἢ ἃ Γαι ΔΓ ΚΘ ΌΪα Ἔχθιρίϊου ΓΙ ΌΩ} ργα)υάΐοα ἰῃ ἀεδοϊαΐηρ οα 
16 Ὠλεγ 8 οἵ δῃποίμεγ γε] ρίυῃ, δηὰ το γεοοσηπιεηθδοα τ[ἰ8 ἀἰϑμοκὶ- 
το ΟΥ̓ τηΪπὰ ἴο ΟἴεΓ5. (8εε δ, 834.) Βεείάεϑ, [ῃ6 οοπϑίδηου, δηα ἐνεῃ 
ἦογ ἢ νυν ϑϊ ἢ Θίερῆθη δηάὰ δὴν ΟἸ γἰϑιϊδηδ ἢδὰ τπϑῖ ρογθοουςοη 
Ἀηὰ ἀδδίῃι, ἰοροῖῃεν νυ ἢ νυ δῖ Πα μδὰ Πεοαγα ἔγοιῃ ἔπεῖα οὔεῃς ἀσοίγιης 
οὗ ΟἸιγίοῖ, (80 σοῃίγαγυ ἴὸ ψνβαῖ ἰὶ 8] Ὀδεπ ταργεβεηϊοα ὈΥ (6 
“εννῖϑιι Ἀυ]εν9,} πδ ργοάιιοεά δυοῖι δὴ οἴἶδεεϊ ἀροὸῃ εἰν πη, {μα 
Πα Ὀαρδῃ ἴο ἀοιδὲ οὗἩ [6 ροοάῃεββ οὗἁ ἢΐ8 οαϊιϑθ. Βυῖ, υττίεα ἀννᾶγ 
Ὀγ ἀφδίγθ οἵἉ ναΐῃ ὡἴογυ, δηὰ 1εδῖ ἢδ βου") Ἀρρβϑᾶσγ ἱποοπαίδίθηϊ νυ ἱ{}} 
[ἰπι86 1, ἀπά δϑει ἴο θὲ ἃ οΟ]άον ραγίίζδη δῃὰ ἃ 1688 ζεδϊουβ ἀδ- 
ἔδπάδι οἵ (Π6 Ῥ])αΓγίβα αὶ βοοῖ τἤδῃ πὸ Ὠδά ᾿ιογαϊοξονθ Ὀδθη, ἢδ ϑῖυ"- 
αϊουδὶν γοργοϑβϑθα οοηνίοιΐοη δηὰ (ἢ ἔογοθ οὗ (γι, υρ ἴο (6 {ἰπι6 
ΟΥ̓ 8 Ἰουγηου ἴο ᾿ϑαπηδβοιδ, νυῆθη ἢῈ νγ85 σοι μοὶ εα Ὀγ ἃ ν᾽ ϑίοῃ ἴο 
ἉΡδηάοη [εἶδ μγο) υ᾽οε8 δηα διηδεδοθ ἴπ6 ἰτγυςτῃ ; δηά, 88 8 ἴπε Ἷϑ8θ 
νἸ ἢ μογθοηβ οὗἩ διάεηϊ ἰεπηρεγαπιοηῖ, ἢς 1Πε Γγεὐθοϊοά δὰ οοη- 
ἀειηπεὰ ἴΠ6 Ῥῃαγίβαϊςδὶ ἀἰορπηαβ νν ἢ} {Π|6 ϑα πα ἔογν ἃ ἱπιρεοϊ μοϑὶ ἵν 85 
(αὶ ἢ πο δα παὰ Ὀοίογα τηαϊηίαἰϊηθὰ το. ὙΠ Ω, εἰογαῖοζγο, 
ἴο δνίηςα ἴο ᾿ιῖβ σοΙηρδηϊοηϑ [8 268] ῸΓ Ὠἷ8 βθοῖ, ἢ6 νγδβ ῃγοοεεαϊήρ' 
ἴο Π.ϑηλαδου8, νυν} 1}} Δἢ ἱπίθηϊ ἴο 5εῖζ6 δηὰ ρεογδβθοιῖα {(ἰ (δ 35, 
δηὰ ννδβ, Ὁ. ἴΠ6 σὰν, γοβδοϊπες οἡ ἴῃς ρῃγμυδε οἵὨ ᾿ἷδ Ἰουγπου, ἵἤεγΘ 
ὁσουντεα τὺ ἢἰ5 πη 4]} {πᾶὶ ἢς δα ᾿ιεαταὰ ἔγομν τς ΟἿ 511828 οὐη- 



ἈΟΤΒ ΟΣ ΤΗ͂Β ΑΡΟΒΤΙΕ8, ΟΗ͂ΑΡ ΙΧ. 907 

ὈεΓηΐηρ; 96818 δηδ ἢἷβΒ ἀοοίγϊ πο, πδιμεῖῃ, {παὶ μα δὰ γοϊυγπθὰ ἰὸ 
"6, τπαὶ Πα 8δδὲ αἱ τῆ6 τίρῃιϊ ἢδηὰ οὗ οὐ, δῃὰ του γεϊυγη ἴθ 
δυάρε (πε αυϊοκ διὰ ἀεδά. Ηδβ γεςδ)]εὰ ἴο τηΐηὰ, αἰϑο, ἴῃς δἀπηοηὶ- 
«ἰοηδ οὗ ἀδυαϊεϊ, δὰ οὐ ΠΡ τηοάεγαῖθ πλθῃ, νυ ἀΐϑαρρτγονοά οὗἉ ἐΐις 
ῬΟΓΘΘΟΌ ΠΟ. σΑγτῖεαὰ οἡ δρηϊηβί 6 ΟἸγίϑιΔ 5, απ Ὀορδη το ἀουδὲ 
ὙΠΟ ΠΕΡ ἢ6 τσεγα ΘηρΡΆΡΕα ἴῃ ἃ ρῥοοά οαι86. “ μαι (τπουρῶς ἢ6) 
ἀΓ Πα τη ηρ8 νυ Ὡ ἢ} {Π|6 0] ΠΟΥ ΟῚ Β οὗ 6811 ἴ6}} τη Ὀ6 ἐγὰ6 9 1 που]ά 
θεϊενο ἐξ 6 τνουϊὰ ἈΡΡΘΆΓΡ ἴο τὴς" Ὑ͵Ή]6 τενοϊνίπρ; (ἢἷ8 ἑη ἢ 8 
τηϊη, δυἀάξηϊγ, δθοιυΐϊ τηϊά -ἀδν, ἴπογα διοβα (που σὴ (ἢ 6 9ΚΥ δαὶ 
δεδη 181 ὈΘΙΌΓΘ 8666) ἃ ἰδιηροδῖ οοπ]οίϊποα νυ ἰΒΌΠΟΥ δπά 
Ἰρ ηΐηρ,, δὰ (Πδὶ 8ὸ τωυοῦ ἴπῸ τθογα ἰογγ ἔς δίηθα (88 τῦῶϑ ᾿ἰδδ τη 
ἤγουν Νέδιιη γε!) [86 νδιογ οὐ Ῥδαπιδβοιβ ἰδ οἰοβεά ἴῃ ὈῪ Ἔχοθεάϊ πρὶν 
Ιοδγ τπουπίδίηθ, ὙΒετο διθϑον σους τουηα δδοιϊ πἰτ αὶ β19 οὗ 
Ἰσδιηΐηνσ, δηὰ ᾿ηάεοά, νι ἢ ἃ νἱν) ἱπιαρί πιο, πα ἔδηοϊθα ἢ ὃ6- 
Ἰι6]ἃ ἃ σεοἰδϑί8) ἠδίυγο, ἐνθη ζδβδυ6. ϑιγυοὶς υῦτἶ ἴδγγου, ἢδ ϑἰπἶκβ ἴὸ 
ἴθ εὐγὶ ἢ, δηὰ ζ4}15 ἰηῖο τη 8 βο] ]ΟηῸΥ : “18 ηοΐ 8 τῆ ζ680.9 
Ἦν Π056 }ΟἸ]ΠΟΥγ ΓΒ 1 πανα ὨἰϊΠογῖο ρογβεουϊδα δ Ὑἵδδ; Μὶ ἰϑ ἢ: εξ 9 
ΓεθυκΚίηρ, ΤΩΥ ργοδυμρίμουβ δἰϊδοὶς ο ᾿ἷ8 δοοῖϑίγ. 1 πρυδῖ γορϑηῖ, 
8δη Δϑδπάοῃ ΤΩ ργοὐυάίοεβ. 1 νὴῖ]] ρὸ ἰὼ Ἰϑαπιδδβοῖιβ, απ ποσὰ 
ΘΟΠΘΙΟΘΣ ννῆαῖ ἰὸ 11 Ὀοδονο τῆς ἴο ἰο. ἘΠ |6 Ραυϊ, αἰνιϊ9ὲ ἔγο- 
ᾳυεηϊ ρ68]9 οὗ ᾿πυ 6 Γ, ννὰ8 τενοϊ νἱηρ ἴΠ686 {Πρ ἰῃ ἢἷδ πη, ἢ 
ζαησίεα (παῖ ἴῃ ἴἰ6 σγαοκ οὗ [δυϊηεν ἢ6 αἰκοεγποα ἢ νοῖος οὔ ζ6ϑι:ς, 
δοσυβίηρ;, ἰὨγοδιθηίπρ;, Δα πιο. ἰθῃϊηρ;, οχοϊἰηρ εἶ. Ηρησα αἶδο ἢ 
δογγηγάδ, νυ Παγγαιϊηρ (6 αθδῖν ἴο οἵδοιῖθ, τοϊαίθα ἢΐ8 οἵνὴ 
«πουρ ἢ ἴῃ (Π6 ότι οὗ ἃ σοπνεγβδίίοη Ὀεΐννθθ Ὠϊη 36 1 αηὰ (6809. 
Ώδη Ῥδὺ] πδὰ γυίδεῃ ἤοστ (ἰδ εαγίἢ, ἢ6 δαὶ νῸ οη6 (ν. 8), δ ἶϑ 
ϑ σας Ὀοΐηρ' ἰΕΠΙΡΟΓΑΙΥ δυβροπαδαὰ ὈΥ {Π6 ὁδ22) 1 ηρ οβδοῖ οὗ τῆς 
πρεϊπΐηρ. Α58. ἴο νἷβ εοτηραπίοης, {ΠΕΥ 84 δεδβῆ ποίῃϊπρ; (ν. 7.), 
δἴποα ἴο ἰἤετα ἔπε Πρ Πρ νου ά ποῖ ΞΡρθῶνγ ρογίδπίουϑ, Ὠδ τ ἢΟΥ 
ψΡοΓ6 {ΠΕῪ 80 ᾿ἰκεὶγ ἴο ανα Ὀθθ) ἰογηθπί αὶ ὈΥ ἴπο 5βἴϊηρθ οὗἩἉ ἃ γὸ- 
δυκίηρ; οοπεοσίεποο." 

Τῆυθ ὧν Κυΐηοοὶ, σῇοδο τηδί(ον 8 οἢ ΘΗ ἴον πιο ὑροη (ἢς 
Ἰεδγηθα ἰγθαιΐβε8 ἴο τσ ἢ γεΐθυϑ, δῃ ἃ ὑγΠοβα ἰαπριιαρθ 1 ἤανα γὸ- 
Ῥοτιεὰ δἱ Ἰαγρε δηὰ βοουγδίεϊῃ, {Ππδῖ 1 τρις ποῖ Ὀ6 (πουρῆϊξ ἰο τηΐβ- 
Ταργεβεηΐ ἴϊ.- Βυζ ἴ πηυϑῖ τρί ίδϊη [μα {Π6 Πγροῖῃοβίϑ νυ: ἢ [τ δὺρ- 

Γῖβ8, ᾿πουρἢ ἱπροπίουϑ! ἀν δε δπὰ Δ0]ν βδυρροτγίεά Ὁγ Ὠς Ὠΐει, 
ΙδηΕ 7, δηα οἵΐεῦ Οομηπδηίδίοσβ, γοῖ 9 ὑοῦ το ηδῦϊα ; πᾶ 

τπουρὰ τ ῥτοΐδαϑεθ ἴ0 β' ϑρ}}γ, ργοάυορβ ηογα αἰ Βησυ ἰ65. (ἤδη ἐϊ 
Τοιηοτεβ. [ἴ ὑγοΓα ΒΌΓΕΙΥ ἱπεοοδίσίεηϊ τυΐτἢ ἱπρεηιομδηθθθ δηὰ {τὴ 
ἴσ ἀγεβθδ τ} τὶν ὰ ἱπι ρΓεββίοη 5 ΟὐὗὁἨ ἴΠ6 πυϊηή, σαυθο ὈΥ ΠαίυΓΑ] ΡΠο- 
ΠΟΙ ΘΏΔ, ἴῃ ἃ ἀγδιρδῖίο δίγ]6, δῃαὰ πχδηυΐδοίιγα {ἤθη} ἰηἴο ἃ ἤϊαίορτο, 
Ῥδυϊ, ἤόνανοῦ αγάϑηϊ τῆς ὃς Πί6 ἰοιηρεγαθης δηΐ νἱνὰ ἢ β 
ἱππαρίηαίοπ, οομά ποὲ 80 ἴαν ἀδοοῖνθ ἢϊ πη86}} ἃ8 ἴο δ! ρροβε [ῃδϊ {ῃς 
αοηνεγϑαίίοη (γεϊαίεὰ Ὀγ Ὠΐπι αἵ Ἰᾶγρα ἴῃ 8 ϑρεβςῖ μεΐογθ Αβτίρρ8) 
ΤΈΔΙῪ ἴσὸῖ ρῥΐάςς, ᾿ἔ τπ γα παά Ὀθειν ΠΟ τοῦτα [ἤδη (8686 (οιητηρηΐα: 
(0Γ5 16}} 9. ΤΉ Αροβί θ᾽ 5 πιθῃ(Ά} ροῦνοῖβ ὑγεγα οὐ ἴἰ00 5 ροσίοσ ἃ κα 
ἴο Ρεγαχὶϊ ιι5 ἴο ϑυρροθε {παῖ ἢς οουϊά ηοί ἀϊδιϊηρο δ Ὀδίνγθθη (6 
{πουρμτ8 οὗ ἰδ οὐνὴ τη τἢῈ δάάγεββ οὗ ἃ ϑυρδγηδίυγαὶ θοίηρ, 
Βοβίάεβ, ἢ 8 80 πιίπαῦε 88 ἴ0 βὰν ἰΐ νγὰϑ ἰπ (ἢ6 ἤεθγενν ἰδηρυδρα. 
Απὰ τ᾿μόγϑονοῦ, ἰξ λὲ τρεγα 80 ννογκοὰ ἀροη Ὁγ [ν}8 οὐνη Πἶς -ντουρῇς 
[πο] πρᾳ δηὰ ἰθηοῦ σοηπβοίοηος, παῖ οουἹά ηοἱὶ Ὀ6 (ἢ σαϑὲ νὴ ἢ} ἢΐδ 

ΧΙ 



808 ἈΓΤΕ ΟΣ ΤῊΒ ΑΦΟΒΤΕΕΒ, εἤαρι ἘΧ. 

«ἰἰἐπαάαπέεν, ὠὰ γαῖ ἴΐ ἰφ ἑαλὰ {πωϊ (ΠΟῪ αἰνθ, οἰγοοῖς ἀλινοῦ ννέὰ 
Θείση δἰηθεηΐϊ, ἠσξαγὰ ἐἦε υοΐἷοεε, (κου ἧι [ΒΕῪ δαν ἢῸ 6. Νοῦν εἰν 
ἀμ βου γ, ννΐον {πο86 Οοππηδηίδῖοιθ πᾶνα ποῖ Βοῦσϑα, ἐβββοῖ δὲ 
«ἰαάε, Αν ἐθ ἴπε οὐδ᾽θοιϊίοη νυν βόοα {θεν πδαῖκο αἱ ε), παῖ 18 φοὺ- 
ῬΌΡΟΒΪ ἀρφεῦγρος οἵ Οἰνείδι ὁσπνοί θὲ δεαϊ(ἐεά, σέηοο ἰ περὶ Βαὰ 
Βῳροαγεά εἰοιπμεὰ ἰ ἃ Ὠιδὴ ἴονια δϑὰ ἰῶ ἃ υἱδἱβς ΤΩδΉθον, ποῖ 
ΟἿ ἴα Αραβιὶε, δὶ αἷδο δα οοαυῃοηίοθϑ, νου παν δἄϑοὼ τἰς 
«πρὶ ἰδ ὁεηΐοά αἱ 9,7. ἴθ δηϑοῦ, ἰπαὶ τνὲ δῖε οί οὐὈϊροώ, δοῖ 
Δ] νὰ υδάσίακο, ἴο ρύοόνὸ ἰδὲ δοήρόνσαὶ σρμϑαγταδος οὗ (Ἰνδοῖς 
βἰηρο ἰϊ ἱδ δῸ νΒετο δδοοῦίδεε, 9. δοὶ εν ἡδερ εὐ ε ἔος Ῥθβόῃ ἱξ 5 
Βαϊ οὗ (ἢ εἰϊεπάδδίο μηδένα δὲ θεωροῦντες, ομρονίδοη 5 ἰηνολνοὰ 
ἰη δὲ, δορὰ (6 νογήδ ὑνεγε ΟΒΙΥ πθεδοῖ, ὃὰ οοπῤυποιίοι τὴ ἴδε 
Ῥτεοοάϊηρ, ἀκούοντες μὸν τῆς φωνῆς, ἴ0 Βοοί,Ῥ ἃ ΓΈΔΒΟΩ ΨΥ δε δί- 
τοδ δε! 'γοῦα 90 ἀσσαῦ πὶϊῃ δοϊοηϊθδιοοηξς, Ὠδεροὶν, Ὀεοθϑυθο ἔμεν 
πεαγὰ ἃ νοΐοε δροδίκίηρ ἴω ἴπ6 Ἠεῦτεν ἰδηριιαρε, ὑυ1 οουϊά μοὶ ἀΐθ- 
ΕΓ ἰἢ6 δρόδξεογ: δορὰ ἐδνουμ δί [5 δαὶ οὗ [πομ8 ροβϑοῃϑ δἱ 32, 10. 
τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν, γοῖ ἤκουσαν ἴδπογα (ἢ ἴδ ἀεοσυεδιῖνε) 
κδὸ (ἢ δεῶϑδ οὗ ὡπαάεγρίαπαά, δηθὰ (ἰαΐῖ, ρρουδοϊγ, Ὀθοδιδε 86} ἀϊὰ 
Βοῖ δι βοίο 1 γ οοπυργοδεηὰ ἴμ6 ἰδρυδρο, δηὰ μόγῆαρο ἴδε νυφρσρ 
Σοῖρ δὶ ἕδνα ὕθθη ιογεὰ ἐῶ ἃ Ἰονν 06. 

Βγ τἰνὲ5 δἀϊπμγίοδίοη δηὰ εκμ)δμαιίοω, ἐδ οἰρῥεοιΐοι δἵ ὁ) ἰδ αἷδο ἀ6- 
δἰγογοῦ. Βεοϑίάθβ, φωνὴ, ἰἔ ἴξ ᾿δ5 Ἔνεν ϑεδἢ υδοὰ ἔογ (πυπάεγ, οαμθος 
δε δ)ὺ ἴακθὴ ἤδγε: ἴον σῇδὶ νουϊὴ Ὀ6 ποτα δὐδυγὰ ἰἤαη, “1 Ὦϑὰσ ἃ 
οἷοαρ οὗ πη οΣ φαγί." Αμὰ βρδὶβ, νρα δύο ἰοἱὰ ἐπεὶ {86 δλιδβὴ- 
δηίδβ, ποδιΐηρ [ἢ6--οὙσῃδί ὃ (ἢς εἰαρ, ονὰ ϑεείωρ ')0 οὔδβ, (νΒρ οσουϊὰ 
ἴΠΕΥ σχροοῖ ἴο 866 ὃ) ψεσα τα υνὶτὴ δοιοηἰδσηθῖ. ΤῈ αἰζαίω, 
φῶς ἰδ ἢ9 ὝΠΟΓΙΟ υϑοὲ οὗ ἐμ ἐπίηρ. Αῃά 885 ἴο ἰ;6 ἐχδιηρὶβ δήυοεὰ 
ἔγοτη Φοῦ 837, 8. ἰἴ 6 ποῖ ἰο ἔνα ρῃζροδά, δος φῶς ἴποτε τηθϑθ {πε 
μη ἐσ. Βερδάςθ, ἔγοεῃ (Π6 τησθηοῦ ἣὰ νυ οἢ (Πἷ8 θῶς 6 δροϊρϑ 
οἵ, ἰϊ εδηποῖ θὲ {μουρῆϊ ἰο ἀεβοῖς ἃ βαρ) οἵ ᾿ρ δος." Εον στ μορε 
16 ΠρΒτηΐρ; βαίὰ περιστραπτεῖν: ΑΠα ΠΙΟΓΘΟΥΘΓ, ννα Δ1Ὲ [ο]ἀ τ1Ποἢ 
δὲ ὁσορεάδα (Π6 ὑγίηθ88 οὗ {μ6 το «Ὅν βυη ; ΒΟ, 1 ἀρρεεδεηά, 
σδηηοὶ ΔΡΡΙΥ ἴο ἃ ἤαδὶι οἵἉ ᾿ρϑιηἰηρ, ΔΩ λοσε θη ἰο [8:0 ἀπὸ τῆς 
δόξῃς τοῦ φωτὸς. ἘϊΠΔΙγ, νεη 6 διϊδηἀδοῖο αἰνὰ Ῥδὺ} (ἔγενν ἐδοχη» 
86 Ϊνθο ἱ τ} (ΠΟΙ ἤδοοϑ ἴο ἴπε ρτοθῃά, ἰΐ 19 δυγεὶγ ΓᾺΣ τοοῦα γεδβοῦ- 
δῦϊε ἰο ϑύμρσθε αὶ {πεν αἰὰ 80 ἔγοωι σοπηοοίί:ρ; ἴῃς Ὀἷδζε οὗὨ ᾿ς 
ὑὐἱΓἢ τὲ ἰάθα οὗἁ ἃ βδυιῃρεγῃηαίιγαὶ ἀρρδδάγδωοθ, (υὐδι ἢ, τυῖτὰ (ἢ δαρεγ- 
διτἰου οὗἁὨ {Πποῖγ παίίοῃ, ΠΟΥ ἜΤ δηκίουμδ ἴο δνυοϊὰ δεεὶβρ.,) {188 
νι (παι οἵ πιεγεὶγ ἃ δδϑὰ οὗ ἐκ δμιέηίωρ, 

Ὶ. ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς κοὶ φόνου "Ἐσι, δυεη ψεὶς 
Ἰ. 6. ἔγοιῃ 6 τ{π|6 οὗ ϑίθρῇθηβ ἄθαϊῃ. ᾿Εμπνέων 18 
5814 ἴο Ὀ6 ἴὉΓ πνέων. ΜαγκΚΙΔηᾶ σαπηοί 866 ΠΟῪ 
ἐμπνέων σϑῃ 5ἰρη}Υ δγοαξἑἑης οὐτ ἐῤγοαΐοηῖηρ. Ἐνοῃ 

π Ἡδηοα Π2ΔΥ Ὀς Θχοο ἐπ Ϊγ δεξεπάεα {πὸ οοτητηοη γϑδαΐηρ᾽ φῶς ἴῃ 
Σωτὶρ. Βαοον. 685. Ποῖ Μαίτἢ. ἀροὴ οοηϊδοίατε αἰϊογεά (0 φασμα. 
Ῥγείβιεἶη ΠοΙῈ σοιηραῖεβ Ρείτοπ. 127. Τοῖο τηΐῃὶ οἰαγίι18 στὸ πεοεῖο 
αυἱὰ τεϊαοεηίς, θυ Ποὲθ ΠΟΙ Θη αι ΒΕ ΓΟΓΟ. 
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ἐκισνέων, [8 βλγϑ, ψΟυ]ἀ ποὶ αν δχργθββθά {ἢ} : δηδ' 
6 σοη)]δοίιγε8 ἐμπλέως ἀπειλῆς καὶ φόνων. Βωυὲ ἐμ- 
πνέω 5ι5}1ῆ68 ἑηλαΐε, ακβείαγο. Νοὸν δε βὸν ἑηδαΐδηρ 
οΥ ὁχδαίϊη τῃ 6 Ὀγδϑίῃ, ΒιΓΟΠΡῚΥ ΘΧΡγθβϑεβ, Βοἢ ἴῃ 
Ηροῦτγον, ὅτεαι, Δ 1, Δ{|π, ἀηᾷορ. 80 ν6 86 ἐπ6᾽ 
ὙθΓα ἰ0 δημε). [ἐ τοι 6 σϑιῃθεθογοί, ἴοο, δαί, π᾿ 
Ἠεῦτον, [88 βδεβϑέ οὗ δῆρον 15 γϑργεϑθηίβα ἴο 6 ἐδ 
πόσα. δδιτηαγ ραϑθᾶρο8. 816 ργοάιιοδὰ ἔγοιῃ ἐῆθ (]49- 
5ῖοα] ψγιίογβ Ὀγ ΑΡγθβοῖ, Κυρκε, Ῥ εἰβ., αῃὰ 1 οθβποσ." 
ΤΠ οηϊ ἐξ ἢ Φημμὰ θεοίνψθθη {Π6 (Ἰ]δββίσα! 86 δηά 
ἰῃδὲ οὗ δι. Γλικο 18, ἐμαὶ ἐμ (]αββίοαὶ ψυζογϑ 96 ἐδ 
σἱμερία νοῦ, δῃα ἀΠδὲ σθηΘγα Υ τίη (Π6 ἀοομοαξῖφο, 
ἱπουρἢ ᾿πβίδησοοϑ οὔ ἢ σεοκέξίυθ ἀγα [ουπὰ ἰη “4 ,ἰοέορῆ. 
Ἐᾳ. 485. κακίας καὶ συκοφαντίας πνεῖ, Ο, Οαζαδον 4. 
"4. ΑἸγριδέωη. 1, ὅ. εἶτα ἧκεν εὐθὺς αὐτὸς καὶ εἰσπεπή- 
δηκεν ἔνδον κεκραγως ἅμα καὶ πνέων θυμοῦ. 1 {ἢπ βατη6 
ΤΠΠΔΏΠΟΙ απλείαγφ ἰ5 υβοά ἴῃ (ἴσθγο δηᾷ οἴδον 1 δἱΐῃ 
δαΐβοτβ. ἀπᾶὰ βὸ Οβγυβ. ἀθ ἸδυάίδιιΒ Ῥβῦῃ, θυμοῦ 
πνεόντες. ΓΘ ΤΊΔῪ 8180 σοΟΠΊραγα θη. 97, 46. δγοαςῥ- 
περ )Ὸν ψοισ' ἀδαίη. ΤῺρ ρομίδίυε ἴθ’ ἀδροπήδηξ οῃ᾿ 
ἀπὰ, Δηὰ {Π6 ἀοοιιδαξέθθ οῃ κατὰ Τὸ {ἢ6 αὔονθ οἰΐδ- 
θηβ 1. δὐῳἀὰ Λιορρᾷ, Φ7 ο. ἐκπὶ δὲ “πνεῖν κατὰ τῆς 
ἀσεβείας, Ὑ ὮδΓΘ 1 σοπ]δοίαγο, [Ὁ κατὰ τῆς ἀσεβείας, 
κατὰ «ῆς εὐδεεβείας, δίοηψα. Ηαί͵ 1, 456. τῆς αὐϑα-. 
δείας ἧς πολὺς ἔπνει. 7, οοαροημ ἀθ Αἰαεΐβπηο . ἀρ. 
ΨΠΠοἱ5 Αποοά. 2, 84. ἀντὶ φτοῦ ἐπκνεῖν μάχην ἐπιθυμεῖ 
μαχὴν πνέει λέγουσιν. 

1, 4. προσελθὼν τῷ ᾿Αρχιερεῖ, ἠτήσατο π. α. ἃ, Βγ 
ἐπιστολαὶ ἅτ6 τηθϑηΐ ᾿ϑίξεσβ σγθαθῃξίαιὶ, ΌΥ νῃϊοῆ ἢδ 
Σθοθῖνθα ΔμεΠοΥ ἐν (0 ΔρΡργθμθμά ον Ὀχίηρ' Βουηά ἰο 
ἰθγυβαίθι 86} (γί βεϊδηβ ἃ8 ἢθ βῃοι]Ἱᾷ πὰ αἱ 1)8- 
880... (80 292, ὅ. ἵνα τιμωρῃηθώσιν.) ΠΟΥ Πδά Βδϑϑη 
ψτίθη ὈγΥ τΠ6 ΗΜ Ργίθϑὲ ἴῃ (ἢ δπηα οὗ ῃ6 ψῇοΐα 
ΘΑ! ῃοατηι. ((Ομραγα νϑῦ. 14. δηὰ Φφ, δ) Νοὺν 
116 ΗΙρἢ Ῥγιϑϑὶ δὲ ἰῃδΐ {8 τδ8 ΓΒΘΟΡΉΠΠ]5, βοη οὔ 
Αῃδο, Νίοπὶ 1061} 8 Π46, ἰη ἐδ γβα» 97, ΔΡΡοϊηΐξοί, 
Βουϊηρ τειμονρ ἢϊς ὑχγοίμογ δοβδίδδη, ου ψῆοῃ θ᾽ 
μια σοηῆεγγθα {{|π| οβῆςα δὲ ἔῃ 6. Ῥάθβονοσ οὐ {πδὲ βαῃγ 
ΕΑΓ. δὰ], 6 πᾶν οἴξθγνθ, νξηΐ ἰο Τλαιηδβοιι ἰῃ (ἢ 6 
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ογ Α. Ὁ. 40. (ὅθε Ῥχγοΐϊοξ. ὃ ἀες (Οπγρομβοϊορλα 
ἐὈγΙ ἢ. 8.) 
4, εἷς Δαμασκὸν. Α ἰοτΠΊοΣΪΥ σα] γαίθα οΟἸΥ, 8ἰ- 

ἰυδίοὰ οἡ ἃ τιοϑί ἔδγί 6 ρῥἰδιη Ὀθίπθοη [6 Γ᾿ θδηὰ8 
δηὰ (ῃ6 ΑὨΕΠΙΠΡδηυ8, οὐ νὨἰοἢ 88 ἰἢς ϑυγία 71)α- 
1η 8066 (866 4 ϑ4ῖη. 8,5. 13. 7, 8.), ο4|16α Ὀγ δέγδδο, 
Ρ. 755. Ο(αἰε ϑυγία. ΤῊΘ 6 ν ἢ ρορυϊδίίοη τῆλ θὲ 
πηδσὶποα ἔγουῃ {Π|| ἔαοΐ τεϊδίθα ὈΥ ΨΦοβθρῇ. Β6]]. 1, 2, 
ὅδ. ἰπαξ, αηάογ (ἢ 6 γεῖρῃ οἵ Νέγο, ἔουγ [πουβδηά {678 
Ψ6ΓΘ ἱπιηυγοα ἴῃ {Π6 ΡΌ]16 Ὀδίῃ, δηὰ ἰδίῃ Ὀγ {ῃ6 

οὔθ. ὅθ 6 ἢ 1θιι οὐ {18 ραββαζε, (δ! ]ογ 5 
. Ο. 4, 442., ν»αῖεἢῃ Απεὶᾳ. Τ)Απι48., Δηα Μ|ς 8618 

ϑρὶς. σδθορν. Ηοῦ. 9, 126. (Κυΐη.) 
ᾧς, πρὸς τὰς συναγωγὰς, 1. 6. “ ἴο ἴῃ6 ΒΕ ]6γ8 οὗ (ἢ6 

ϑαηδῃοαγι." Τῆς ὁδοῦ ἰ5 ἴογῦ ταύτης ὁδοῦ ; 88 ἰὼ Αοἰβ 
φῷ 4.. ταυτὴν τὴν ὁδὸν ἐδίωξα. Τα ΔΓΕς]6 18 αἰδο ρυΐ 
ἔον ἰμ6 ἀοτηοηδβίγαιινα ργοηουῃ ἴη «οἷ. 7, 17. (δεε 
ΟἸ4885 ΡὮ1] 8. 181 8644.) Ὅδος ἀδποῖδθ ῃοΐ ΟἿΪγ ἃ 
ΨΆΥ, θα τοαῦ οὗ ἰδΐξ, τλοάϑ οὗ {πηκίηρ (845 ἰὴ Ζυάπι, 
ὄὅ, 8. ἐκβῆναι ἐξ ὁδοῦ τῶν γονέων) ; δῃΐ 4180 4εοΐ ἐπ 
Αἰ λίρ 88 ἤ6γα 8δῃη4 ἴῃ Αοἰβ 94,14. Απά 80 [μιοΐδῃ 

6Γπι. Ρ. ὅ77. ἁπάσῃς ὀδοῦ πεκειράμενος ἐν Φιλοσοφί 
(Εἰδπον ὃ Κουσθοη.) Τὸ {ῃε86 ἊἼχδρὶθβ ἴ ΕΝ 
διίάαα ἴῃ ν. ᾿Εμπεδοκλῆς : βαδίσαι Φασὶ τὴν ὁδὸν Πυ- 
θαγόρου. 

, ᾧ, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας. ΤὨΪ8 οἰγουπηδίδηςα (88 
(δὲ ἴῃ 8, 8.), 18. πηδητοη 64, ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ἀαδϑίρηδία (᾿ς, 
Ὀιζογη 688 οὗ [Π6 ρΡογϑθοιίίοη, Τῃδ πυπιῦογ οὔ ΠὨδΔ- 
τρᾶϑοθῆθ (ΟἸ γι βιδη8 8 ργοΟΌΔΌΪΥ σοηβίἀθγαθῖὶθ; [ὉΓ 
Ὡοΐῖ ΟὨΪΥ την οὗ (6 1 )δλαβοθῃθ εὔδιυς, Ὧο ἔτο- 
ηαιορηιοά [Π6 ἴδαβίβ, νουἹὰ αἰἸβδοιηϊηδίθ ΟἨ γί βείδη 
ἀοσίγιη69 ἴο 6 ρεορίο, Ὀμὰΐϊ ἰΠ6το τηυβὶ αν Ὀδθῆ 
ἸΏΔΩΥ Γοίιρααοβ ἴσου Ψδγυβαίθιη. (Κυϊη.) Οη ἀγάγῃ 
866 ἴπ6 ποία οῃ 6, 1. [18, 6 ΠηΔῪΥ Οὔβοῖνο, ἃ τὉοΣ 
«οἰεηιηὶς ἀς δας γε, ἃ Μοτὰ Δρρτορτίαίοά ἰο {15 βυῦ- 
͵εοί. εοίδίθίη σοπιραγοβ Ατβίορῃ. Αν. 1078. ἦν 
ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Φιλοκράτη τὸν Στούθιον, λήψεται τά- 
λαντον᾽ ἣν ὃς ϑώντ᾽ ἀγάγῃ, τέτταρα. 
. 11 ἀρρθϑτῖϑ (παΐ 80 σγοδί 88 {Π6 δι Ποῦ οὗ ἢ 6 



ΑΌΥἿΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙ ΕΘ, ΟΗΑΡ. ΙΧὶ Ὡ11 

εν βῃ γηαρόορτία διηοηρ {π6 ἔογεῖσρῃ «168, ἐπ ν 
γον βϑυδη δα ἴο 1[8 ἰθογθθβ, ββρθοίδ! νυ ̓ ῃ ψῃδὲ 
ἐαϑροοϊθα λόγεῖν, ὅς. Ηρησα {π6 Βυ]6 15 οὗ {Π6]γ 
ϑυπαροόραθβ γίοἰάοα ᾿ρ εἰς οραάϊθηςα ἴο π6 Ζογιι- 
ΒΑ ]Θτ 18} δεηῃοαγη), (9 οι τἴἢ6 ΒοπΊ)δη8 πιδα 
σταηϊοα {Π6 Ῥονοῦ οἵ {γαὶ δηα σοπαάρθιμηδίοη ἰη 4} 
8685 Ὑ{Π10}} τεϑροοίεα τοὶ ρίοη, ὅ66 «“οβθρῇ. Απΐί. 
14,10. 16, 6., νιείηρα ἀθ ὅγη. ψεῖ. 866., Ὑν1δὲι18 
ΜοΙεξ. ρ. 28. δηά ὑγο  οη {Π|5 ραβδβαρθ.0 Νον - 
ΤΩΆΒΟΙΙ5 48, δ [ῃδἴ {{π|6, 6 Γ ἰῃ8 ρονογ οὗ Ατσοίδϑ, 
Κιηρ οὗ Αγαρίδ. (566 ἃ (ογ. 11, 82. δηὰ {Π6 ποίβ οἡ 
νογ, 28.) ὅϑδοιθ αν οοη]οοϊιγοα {πᾶΐ (ἢϊ]8 Ατοίδβ 
ΜᾺ5 ἃ Φο δῇ Ργοβοίψίο, οτ 1ῃ 6 οἰγοιπηβίΔΏσο {ῃδὲ 
ἣθ δδά τοδγγιθὰ ἢ15 ἀδιρῆίον ἰο Ηφθγοα Απερββ: 
{(Βαβπᾶρθ δηὰ Μιςἢδ6118.) (ογίδίη 1ἴ 15 (ἢδὲ 116 ννἂβ 
Ψ6}} αἴἴβοϊοα ἴο {π6 768, δηὰ {πδ΄ ἢδ δα πηττ6α ἐῃς 
ΘΧΟΓΟῖβα οὗ {παῖ ἀοιηϊηπίοη ψῃϊοϊ [Π6 76 Γι] θη "ἰ8ἢ 
Θιδηβοανγίπι οἰαϊτηθα ονογ [115 «6 018} 80] ς(β ἰη τηδῖ- 
ἴδγ8 οὗ γο!!ρίοη. ᾿ 
“ 8. ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίδειν. ΓῊ]Β 15 μ]αΙηγ ἃ Ηοῦτγον 
Ῥ᾽ δοῆδβπ), δη4 ἐγένετο ΔΗΒΟΙΒ 0 ὙΤ. Τῃδ ατοοκ 
πρτῖῖο ΓΒ νου] 8ᾶν, ὅταν δὲ πορεύομενος ἤγγιξε, (Καϊη.) 
{ει βῃουϊά σϑίξϑσ, πονδνοῦ, βδϑθῖῃ ἴο "6 ἃ γϑ]αυθ οὗ 
1.6 δἰπγρίθ δηα ρῥγίπητἶῖνα ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡΎ ἔουπα ἴῃ 1{Π6 
ῬΟΡυΪΑΓ ἸΘἸοπὶ οὗ πιοβί ἰδηρυδραβ. ἮΝ 
᾿ Καϊηοοῖ οὔβογνοβ ἴπδί περιαστράπτειν ἰδ ΟὨΪΥ͂ υ866 
Ὀγ τ86 Οατγοοκ Ἐδίθοιβ [ῸΓ περιλάμπειν, Μ᾽ ΠΟΙ ΟΟΟΙΙΓΒ 
πῆϊν. 46, 8., ἀη4 ψ ἢ ΟΠ Θχρ]δὶπ5 [ἢ 6 νοτὰ περιαστράπ- 
τειν ὮΕΙΘ υδο. ΤΠ ΠΟΥ ὈοΙἢ 5ΙΡΉΠ Υ “΄ ο 58}1η6 4]} 
ἀγόιιηα,᾽ δηὰ δ.6 ποΐ Δρρ] 1 4 0]6 το ΠΙΡΉ Πρ’ ;- 511}} 
1055 (481 ανα Ὀδϑίογθ ουβεγνβά) 18 φώς. ι 

4, ἤκουσε ᾧωνὴν λέγουσαν αὐτῶ ΜΜϑηΥ τοορηΐ 
(οτηπιοηίΐδίογβ Ἔχρ δίῃ {18 οἵ ἐῤλμεπάσν, δὰ οἰΐα Ζ2οἢ. 
ἢ, 98., ψΠοἢ, Πονανογ, 18 ποίμίηρ ἰο [6 ὈυγΡΟΒθ. 
Τι, τοῖν ϑῬ Μοιϑίείη, ἴ) ογάθσ, 1 ΒΌΡΡροΟΒΘ, ἴο 1|1π|8- 
ττϑίρ (ἢ6 ροῦθν οὗ᾽, ζάπεν, αυοῖθ8 1 υστοῖ. 8, 168. 
ΘΡΠΙΠῚ υδ᾽ νϑῃρθιη 11 ΠΙΔΡ18 68 ΟσΟΙΏΠΊοίβ ΙΘῖιι 
ΤΘΏ8, (ΟΠ ΒΘΏΕΓΟ Δη1Π|8ΠπΠ| ἰοίβπΊ ῬΘΓ τηθπῖ γα νἱαθ- 
128. ϑυάογοβ ᾿ΐδαιδ οἵ Ρ8]]ΟΓΘπὶ αχ βίθγα τοῖο οου-. 
Ῥοτθ, οἵ ᾿πέγι πρὶ Πἰηραδπ), νΟσΘΠΊ4 16 ΔΌΟΓΙΓΙ, (ΔΙ ραγα 
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οουἶυ.5, δΟοΠΘΓΘ δῖ0Γ68, δι οοἰάσγο δῦίυϑ, Ποηΐᾳυδ οοη- 
οἰἄδτα οχ δῃϊπιὶὶ ἰγῆοσα ν! ἀθμιδ Βδρ6 ΠΟΙΠ68. 

ὅ. εἶπε δὲ" Τίς εἶ, κύριε; ΤὭΏδ (οτηπηδηίδζοῦβ δγὸ δοῖ 
ερτοοά ὙΠοίΠοΥ .681183 γᾺ8 ΚΠΟΝῺ ὈΥ ἴδοα ἰο δυὶ, 
οἵ ποί. Τῇ αιικδβίίοῃ 15. δοί οὗ ϑδϑῦ ἀδίθειηἠηδίοῦ, 
θαι 19 οὗὁἩ πἰ|6 παρογίδποορ, ϑποθ (49 1 Ὀεδίογε οδ.- 
ϑϑγνϑα) (δογο ἰ5 πὸ μγοοῦ (δαῖ «1688 γϑα ἢν ἀρρεοαγεα 
1 8 νἱϑι 16 [ὈΓΠῚ, βεἢ [685 ἴῃ (Πδὲ οὗ ἃ πδῃ. . Αἱ δὴ 
δνϑηΐδ, αυ], οἢ ϑϑοϊηρ 80 ρίογουβ ἃ ὈΪαζθ, διὰ Ποοά 
οἵ ςεἰοϑιιαὶ Πρἢϊ, οὐάητρ ΤῸΣ νυῖ ὄοσχρεοί στ ΒΟΒ.6 
βιιρογηδίιγαὶ Ὀοὴρ ψουϊὰ 8 ΙΝ ἴο δυοιά βϑείηρ 
ΜΕ ΟΝ, 6 δῃά τὰς τοδὶ [6]] Ἧ ψ1 {Ποὶν ΆΟΘ5 ἰθ 
(6 στουηῃά. Νοίπιηρ, {πογοΐογθ, σδῃ 6 τῆοσγο ἰΏ8ρ-» 
Ροϑίϊα {ἢδ (6 Ἔχροϑι(ίίοη οἵ κύριε ροροδρα ὃν ει» 
ΤΟἢ 8, ΨΜῆΟ 8805 1{ 18. ἃ ἰογη οὗ δά ἄγβϑ ἴο δὴ μράφοιον 
ρΡόγβοῆ. 866 ποίβ ἰηΐτα 106, 80. 

ὅ. σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίδειν. Αρνονογθδὶ 
ἔογη οοπλοη Ὀοίῃ ἰο ἰῃς Ηοῦτον, στοαῖς, δηά [,ἰη 
ψΓογΒ. ΤΠ ΡῃΠοϊορίοαὶ Οομηπηθηΐδίογβ ἤθ γα ροὺγ 
ἔογι, οονξαξέπι, (Π 6 βίογοβ οἵ οχίθπβινθ γοδάϊησ. Τὴ6 
τηοϑὲ πη ρογίϑης Ρ488αρ68 οἰ δῖον αν γι. 4,1;γ8, 
Ὅν δ᾽ ἐλαφρῶς Ἐπαυχένιον λοιβόντα Ζυγόν γ᾽ ἀρήγει. 

οἰνί. Ῥγοῦι. 828. οὔκουν, ἔμοιγε χρώμενα; διδασκάλῳ 
πρὸς κέντροι κῶλον ἐκτενεῖς Δ “ραπι. 1088. πρὸς κέντρα 
μὴ λάκτιξε, μὴ πήσας μογῆς. ΒΔΌὈϊηϊς4] ΡΒ88 ΔΘ 
οεἰ(6ἀ- ὈγΥ ϑδϑομορίίζοη. δε δἷὁδο δείβ. δῃά Ὑ δίοϊη, 
Το δαᾳά τογτο ψουϊά 6 Ὠρφοϑά]θβ8, δβἰίῆσθ ποίζηῃος τῆς 
φταξὶο πιθέαρἤογω, ἨοΣ [18 ΔρΡΡΙΙσαιίου Ὀγοβοπὲ ΒΏΥ πο 
μη υἱηάϊος ἀΐρσημνι. - 

ἢ. οἱ δὲ ἄνδρες ---- ἐννεο. 1 οδηποί Β66 ΔΩΥ Βιιοἢ 
αἰ συ 85 πϑὴν ᾿θαγηθα (Οὐπηηδηΐδίοιβ ἡθοομὶζῃ 
ἰῃ (680 ψΟΥά8.. Α'ι8 [0 {Π6 βεϑυληρ σοῃίταη!ςίοη 
μαΐνψϑθοη [818 ραϑβαρα δηὰ (δὶ οὔ Φ 2, 9., 16 τπηυϑὲ ποσὶ 
θ6 τϑιηον θα 1ἢ [86 ΤΔΠΏΘΙ ῬΓοροβοά ὃγ Να}]8, δὐὰ 
Δῃργονοα Ὀγ τοιοῦ δηά την σϑοθηΐ Οοιηρηςν- 
ἴοτϑ (48 Κυϊποεὶ δηὰ Ηδίγ ἢ 8), πδθλοὶγ, ὈΥ βυφρρο- 
βίης; ἰῃδὶ (Π6 τηθὴ δά ἤγβι ἔϑ)]!] θη ἀν, δηὰ ἐμδὴ 
Γίβθη δρδϑίῃ ; 8ϊ506 (ἢ]8 18 ΘΥΙἀΘΏΠΥ 8 ἀσνίςα ““τηδάς 
ἴου [ῃ6 ποῃσθ," δηά ἱνοϊνβ ῃο {Π{|16 ἱπιργοθ ΔΒ: ε 
ἴον 1 {Π6ὺ μρδά δἱ ἔγβϑε (]!|}6ὰ ἀοόνῃ {πγουμῇ ονοῖ- 
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ΠΟΙ ἷης δας δηὰ ἄδθρ σονθγρηςο, ἱξ ψου]ὰ ποί δ6 
ἸΙΚοὶγ ἐηαΐς ΠΟῪ μου ἃ ἢδνα οὔδηροά 8: ροβέιΓα 
μ9)0Π (ῃ6 ἀρργομβεπάρθα ἀἄαπροῦ μδὰ ρα88εἀ. 1 ἢοῖα 
ἀφδιάογαίθ [6 υϑι] Ἰυάρσηρης οὗ Κυϊηοοὶ ἰῃ ποῖ 
βϑαίηρ (πα {Π6 ΟΠΪΥ βδιϊβέδοίογυ πιοᾶθ οὗ νον ηρ, 
1ῃ6 ψοΙΩβ 15 [Πδὶ οὗ διδζα, 6 9 ῖδοι,, ἃ, Βηΐίδηϊ, δηάᾶ 
οἴμοιβ. στῆναι ἨΔ8 ογα 16 8686 οἵ ὅθ, δὲ τοί, 
οοῃμδίαγε. ϑοδατιάρε ΠθτΘ φοιρδγοβ ΟἿἿἍ δϑέαηά ἰδ 
͵7οαρανάμ ἴον δε ἐπ Ἰδοραγὰγ ; δπὰ ἢθ ῥὈγοάμορθβ βουθ- 
ΓΑ] δχδίθρ]θ5 οὗ {Π15 1ἸάΔΙριη. 

Ἔννεαὶ, "5 ““ ἀεμτγινεά οὗ 86Πη86, τηυ6 Μ11} δβίοῃΐβῃ- 
ταρηϊ. Τηδ ψογὰ ΡῬγορογγ οἰρηϊβοβ ἀμπιδ; 88 18 
Ρχγον. 17, 49. 18. δῦ, 10. (δερί.); οὐ ταίῃμογ (ἢ νὰ 
ΤΏΔΥ οίίενα Ατμπρῃϊ8), ἀρὰ απὰ ἀμημεδ.  1ι ἀ6- 
ηοῦρϑ ποΐ 80 οἷ ὁη6 Ψἢο 18 ἀφϑτα( οὗ {6 παίυγαὶ 
ἔλθ. }1168, ἃ8 ΟὨΒ 10 ΜΏΟΙΩ ΠΟΥ δΓ6 δυβροηαθά, οΣ 
ἀεβίτογοά : δῃηά 1{ 18 490 υϑρο βρυγαί νου οὗ οῃς 
οι οἱ .ἷ8 τὴϊπὰ ; 88 ἴὴ Ηοβ. 90, 7. ὅδ66 διίομῆ. 
Τλοθδυσυβ, Εὐυδηῖκ. οὐ Τίιηθοι)8 74., δά ᾿ 
ϑοδο]. οὐ {Π18 ραββᾶρθ, ψο, διποηρ οἰδοῦ οἰϊδίοηβ, 
δα8 [μ6 [0] οσίηρ. ἀπμονεέ. 1, 08. Μαέα νιδέι (οΓίϑια 
δεηΐθυι8 βυθιηΐββα ρϑίεθαί. 

ἢ. ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δέ θεωροῦντές, 
Το δϑοῖηβ δὲ νϑγίδῃοα 1} ψ δὲ 18. 8814 ἴῃ (ἢ6 ρμὰ- 
ΤΑΙ Ϊοὶ ραβραρμο οἵ 82, 9. τὸ μὲν φώς ἐθεάσαντο, τὴν δὲ 
φωνὴν οὐκ ἤγουσαν τοῦ λαλοῦντος μοι. ὙΆΓΙΟΙ9 ΘΙ Πο(8 
οὗ τθοοῃοτηρ (18 σομ γϑαϊοῖου ἢν ὈθΘὴ ργσροβθά. 
Ψ 8.18 οῃ 92, 9. 8 οἵ ορὶπίοῃ ἰἢδὶ 6 οὐρῆς Βογα ἰρ 
τοδά θεωροῦντες μὲν τὸ φῶς, μηδένα δὲ ἀκούοντες. 16 8 
βοπιον δι σοπῆστθα ὈΥ (Π6 ΖΕΓΠΙορίο γογβίοῃ, θυ 
866 1η8 ἰο ἢδνα ὈΘ6Ὼ πΊΘΓΟΪΎ ἐογιηθα οἡ ἃ οοηλθοξμγο, 
διηἀ 15, τηοσθονθῦ, μοῦ σουπίθηδηοθα ὈΥ ΔΏΥ Μδῆ. δ» 
«που γ. Τηδ ῥγαβθηΐ τοϑάϊηρ 18 ἰῃϑγείογα ἰοὸ ὃ 

Ἐ Τῆς πιοάεγῃ ῬΠΣΟΙορ 8.8 νθηίυσα ποὶ ἰο ΟΥ̓ΒΥ ΔῺΥ ΘΟΠ] οἴ Γ68 
Οἡ ἴδε εἰγτηοΐοργ οὗ ("9 ννοτὰ, ἀῃὰ ἰῃ αἰϊοπηρίΐπρ' ἰς ἴῃ6 αηἰδηΐϊ ση68 
δεδυσυοὶγ ἴα]. ΤῸ τῶθ ἱϊΐ δεεξηβ ἰὸ οοζωθ ἤοω ἐν δῃά μέοε πειῦ ἔο, 
'χαῖο αὐ (ΒΥ {πη}; δὰ Ἴοοῃβδεηυδηί (0 υδ6 ἴΠ6 οἱἷὰ ψμἢτ986) ἐμ 
α βαρε, οὐ βυγρείδε αἱ δηγιἰηρ. ΤΊυ8, βιηοηρ' ΟἾΠΕΓ φϑηβ6β, ἰΐ μδὰ 
ταὶ οἵ μωρὸς ; 58 νὰ Πηὰ δγ ἴδε δηίϊεπι [οχί σοΒ : δηὰ ἴὰ ἐχϑ οί] 
ἈΒΘΌΟΥΘ ἴ0 ἔνα ἔδὔῃ σἰωρίάμθ. ΤΉϊ5 ΟἿὟ εἰν, ἔγοι 1η6 Αηρ΄. ϑαχ.: 
ϑεϊϊρ, {μὶ] ὁ οκάον; νὨϊοὶ ἰΒ δΔη δρὶ ἀεβογ ρου οἵ ἃ (οο]. 
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τοδί ηθα, ἀπά δηοίμογ πιοάθ οἱ Ἴχρ᾽αηδίίοη ἀδνιβοά. 
ϑοπὶθ δηοίθηξς (οπιιηδηίδίοια (48 ( γγβοβίοπι δι 
(Ἐειθη 3), ἀηὰ ἃ ἔδυ πιοάθγῃ οὔδϑ, 8485 ΒΌζΖᾷ, 
δομηά., (μβία]! 9, 8δη4 Ηρουϊμδηη, υπάοτβίδηα (ἢ 6 
ψοΓα φωνὴ λόγο οὗ (6 νοῖὶςα οἵ Ῥαμὲ ἵπι ἀηδισον; Ὀαυϊῖ 
αἱ 922, 9. οὗ 1Π6 νοῖϊοθ οὗ ὑδδιδ δρεακίηδ; δηὰ ᾿(ἢς 
ρυτγροτί οὗ (ῃ6 ψογάβ ((ΠῸῪ {ὨίηΚ) 18, {πη αι} 5 
σοΟΙΏρΡϑηΟἢ8 ἤοαγα ᾿ΐπη σοηνοιϑίηρ ΨΠὮ 80Π6 ΟΠ, 
δυῖ ἐᾶν ποῖ {Π6 ρϑύβϑοηῃ ΨΠΠ ψποπὶ πα σοηνογβαα. 
Βυΐ 58ίγοηρ, δηὰ ᾿ηήθοαὰ 7υ08[ ΘΧΟΘριΟ 18 ΚΘ (0 
4.8 το ῃοὰ ὮὉνΡ Οδιμδγαγιυβ, (αβαιῦ., Ηδαημηοηά, 
δὰ οἴπογδ, 88 Ὀοϊηρ σοηΐογέ δηά υἱέοιγ δ νϑγίδησα 
στ τΠ6 σοηίοχέ ; 8ῖπης6 (ἢ 6 ἱπηπηθ α !]Δί6}] ν ργθοθαϊηρ 
ψογάβ ἀγο, 885 Κυϊηοοὶ οὔβογνοβ, ἴΠ6 ψογβ8 οἵ αμΐ; 
απ ΓἼακΚα δά πιρδηΐ {ΠῸ ψογὰ φωνὴ ἰο Ὀ6 υπάοτ- 
[οοὐ οὗ {π6 νοῖςοα οὗ Ολγὶσέ, 6 νψουϊὰ ἢᾶνο δάαρά 
αὐτοῦ. Ηδπιηηοηά, ΕἸβηον, Μοσγυ8, Κοβοη δῦ δηὰ 
Ἡ ἴηγιοὶβ ἴα Κα φωνὴ. ἔφγο ἴο ἀθῃοίο ἐλωπάφν, Ὀυὲ αἱ 
99, 9., 8η αγέϊομέαέο υοἷσο; ΜὮὨϊοἶ, ΒΘΘΙ8 8Π ΓΘ ΏΔΌΪΘ 
φοβίοῃ. Το π|6 1 Δρρβαῖβ ἴο ΡῈ 1Π6 8βαἴδϑξ σουγβα 
(ο ἱπίεγργεί ἤκουσαν, “τ ατοῦλι8, Βονγοσγ, Κυϊποεί, 
δηά οἴδογθ, μπάογϑίοοά, Δ (ἢ γοηάογ τὴν δὲ φωνὴν 
οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλούντος μοι; “ ἀἸά ηοΐ ὠπάογοέαπά 
ἐδθ δοηδὲ οἵ ψῇαΐ 88 βρόκϑη ἴο πιθ." ἘΕῸΓγ ἀκούειν, 
Κα (6 ΗφοΡ. »ϑῦῦ, 15 οἴἴϑη υβϑα ἴῃ {Π||5 βίρηϊΠοδίοη. 
δα (θη. 11, 1. 1 Ὁον. 14, 2, τς. δηά ϑεἢ]. Τιχ. 

8. ἀνεωγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, οὐδένα ἔβλεπε. 
Ισϑηποῖ δοοδάθ ἴο [6 ορίηοη οὗ [Πο086 οΥἰἰς5 ψῆο 
εὐ ἀογβίδηά {ἢ οὐδένα οἵ ψόδυ5, Ὀδοαδυδο ἰὲ Πα Ὀδρη 
Βοίοτο βαϊὰ τἢδι Ῥδὶὶ ὃὲὰν “9658. [δββϑθηί ἰο Κιυὶ- 
206], δὲ [Π6 ψΟΓαΒ ΔΓΘ 5: ΠΠΡῚΥ ἀοϑογριΐνα οὗἔὨΎ Ὀ]1πά4-. 
Ώ685 (ὈὉ} σδῃ ΟἾΪΥ γοΐϑγ ἴο (ἢ6 οογιραηπίοηξ, Ὠοΐ ἴο 
«765..5); 88 1Ἰη νοῦ, 9. καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων" ἂς 
ΦΩ, 1]. ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον. Οὐδεν 15 ἰηάρορά γροδά ἴῃ 
[ἢ6 Αἰεχδηάγίδηῃ Μϑ., 15 ἘχργθββθΩῦ ὈΥ ἐπ ὅυγ. 
ΑΥΔΡ., δηὰ Ψ]α.; δηά 185 Ἀρργονθά ὃὈγΥ ἋΟτοιίυϑ, 
Ργίσθυβ, δὰ Βθηῆρθὶ. Κυϊπορὶ ἘΠ] }Κ5 10 βανουγβ οὗ 
ἃ σ'οβ858. Βυΐ, 88 10 ΟὨΪΥ ὀσουγε ἴῃ ὁπ ΜΝ. ἰὶ ψου]Ἱᾷ 
866Π) [0 06 ἃ ΠΊΘΓΕ ΘΙΓΟΓ ΟΥ̓Π16 βογίθε, ἔγτοιῃ τηϊβίβκίπα 
8Δὴ ΔΟὈτονιδίοη.. ; 



ΑΟΤΒ ΟΣ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΕ8, ΟΗΑΡ, ΙΧ. 915 

. ΑΒ ἴο {π6 Ζ᾽εγσίοηις, {ΠΥ ἅγα πόΐ ργορθγ δνυϊάθῃοθ 
ὴ {Π15 τηδίζογ, δίησα {Ποὺ οἴδῃ 86 τηποἢ ᾿ἸσΘη86 οὗ 
᾿τηἰογργοιδιοῃ. 
νη ταβροοῖ ἴο (Π6 δἑηάηδε οἵ Ῥαι], 1 18 ὃν υχοβί 

γοσθηΐ (οιμμμοηίδίοτβ δοςσοιηίθα [ὼς ἔγοπὶ Ὡδίυγαὶ 
οΔ11568, ἃη4 880 Γ0 664 ἴο [ἢ οἴἴἶξβοίβ οἵ ἐσλέπίηρ, ψ Ὡς ἢ 
Ὠνροίαβι5, ΠΟΘΨΘΓ, 88 ΓᾺΓ 88 10 Γθϑίβ οῃ ἐἠαέ ρῥτγίηςὶ- 
ΡΪο, 15 ἀπίθηδ]α. ὴἥ᾽ 6 86 ποῖ, β8Ὺ {ἢ θυ, ἴο δἱἱσι δ 
ἴῃ6 ΒΔ η658 οὗ ῬϑᾺΪ ἴ0 ΔΠΥ βιιρογηδίιγαὶ ἈΡΌΠΟΥ οὔ 
Οοά; οβρϑοίδ!!ν βίησα ἴῃ 92, 11. 1ξ 18 βαϊά ἰο ἤδνβ 
θεθη μιοδιςσεά ἀπὸ τῆς δοξῆς τοῦ φῶτος ἐκείνου, ὕγοπι 
ἐλαΐ σίογίοις απὰ πιοδέ 5ρίοηαά ἰφἠξέ, θα {π|5 18 ἴοο 
ΤΩΔΉΪ 68} 4 (ΔἸ ἸΔοΥ ἴο ἡ6ο6α ΠΥ τοίυἱδίίοη. ΤῊ Ὀ]ηά.- 
Ὠ658 18 ςοηϑἀαοα ΒΥ Μίοθδ6115, Ηδίηγ. ΕἸοἢ ἢ. Ροιι- 
θοῦ δηἀ Κυΐη., 88 8 [ΘΙ ΡΟΓΔΓΥ ἀπιαγαμγοδὲβ, τ᾿ Β᾽ ἢρ' 
τοῦ δχοθϑϑίνο ᾿ἱρῃῖ, Οτ {Π18 αβδοοη οὐ ἰῃ6 δυεβ 
Κκυΐη. 858 (Π6 [Ὁ] οτίπρ; ἱπίογοβίίηρ; αχίγαςι ἔσο ΡΪοιι- 
φιοι8 Πιββοσί, (6 αἀπιαμγοδὶ. “" ΘΘ] ΙΓ ΒρΘοΐθ8 Δηςοβί ἢ 6- 
1σ8, οὐπλ τη 66 }}4 το δ αυᾶν]8 6Χ οδιυββὰ ἔβοι}14- 
ἴθι 86η6η41 ρογα τ. Ησπς ρογῆποί 1) Εχα δοίοα, 
οὐχ Β  διδη(ία 6}8 ἀαρθηεγανξ, 40.818 6βύ--- ἃ) ἢγ- 
ῬδΙρἤ 68, αι ΟΧ Π᾽Π18 Ἰηοηβᾶ ἰὰσα ογίυσ. Ψ]- 
Β8118 6ϑὲ Ἔεχρεγί θη, 8016 νϑ] ἴόοιιπὶ τϑάϊογαπι 6] 08, 
065 Βρ|6 πα 14845, ΘΟΙ]ΟΓα 8. Πἰτηΐ8 νἱνἀο8β 1ηϑρ]᾽ οἰ δηΐθα 
βίδί μη σδοουςΓ6, [168 10518 ΟΌΒΟΓΥΑΓΙ, ἀο]ΟΓ68 ἴῃ ἱπηᾶ 
ΟΥ̓ ἃ ὑγρογο, οἱ βίος πιοπιθηέσηοαπι αυδϑβὶ ἀπιαιιγοσὶῃ 
ἩΔΒοὶ, ΘΓ ΝΒ ΓἸ]ροηΐο5 πηλ88ε6 Ἰάθι οἱ ρογβίδη- 
εἰυ9 εἰβεϊιπί, ἰεϑία ΤλυΏΚΊοτο, Διοοίπαρεί. Ἐχ γμί.- 
γαΐη6 οτίδια αροί ΕΙο ίθγυϑ.---- ΝΊ 18 ́ αρρο ᾿γγιδ- 
τἴο ἃ ἰιιςα Δ δ χαπι ἐπογηγεῖη Πυτηογιιηι οἱθί, 4ὰο 
αρὶβραϑβίϊοα νϑὶ οἱ {Π]1ρι100-Θιρῃαγοῖσα ϑρ6οῖ65 οτί- 
ἴμγ, δ: πογνοβϑε 81} 0508} {181 Ὠ1Π18 Δ οΙ 6 ἀο τηοίτ|8 
1ῃ δἂ οεἷεὶ ὀβχοράβθηξθ, ῃοῇ 8815 ἀδίθσιηηδηοβ, ααὶϊ- 
Ὀυ5 τπιυϊδίϊο ἐγ 8118 ρϑυτδηθηϑ, ΘΏ ἢ] Χ18 δἰΐααδ, βιι- 
Ρογδίη τϑίϊηεβ ρογρϑίαππ) σοι απ) ἢ Ό6Π8, ΘΠ οἰ τυτ, 
Αρυά ἢοβ ἰαπίδηάμπ), αυϊὰ ἔγίρι8 δοίυ8]6 ροδββίξ," ὅζα. 

. Μιοδδο]|5, ἴοο, το δίθϑβ (ἢ6 ο886 οὗ δὴ Αἰτγίοδη, ψῆο 
Βανίηρ ᾿ἰοβέ 818 βιίρῃξς Ὀγ Πρ ϊηϊηρ, δηα σοπίϊηιϊοά 
ὈΠπά ἴογ ἃ θα, δὲ Ἰδηρίῃ τϑορίνοα ἴὸ ἀυγίησ δηο- 
{π6γ τογγ 0 ]6 ἰοιηροϑί, ἤθη 1Π6 ψ)0]6 γοοπὶ νν88 11}1}- 
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τηϊηοα ψ{{} σίηηρ. ΤὨΐϊβτηδΥ, 1 ἀουδί ποῖ, 6 Ἀς- 
σουηίοα ἔος ὩΡΟΩ Τρεςβὶ ρυησῖρ θα, δηα ὮΥ 8 “" σοι- 
βἰἀογδθοη οἵ [6 βίγιιοίυνα οὔ {Π 8 ἐγ: Ὀυΐ 1 8ε8 Ὡσὲ 
Ψψδί Ὀϑαγίηρ 10 ἢ85 ΟΒ 1ΠπῸ Ῥγϑϑϑηΐ ε86. ΤΠ δθουθ- 
ἀοίφ! θα Ὠγροίβοβοϑ π: Ὁ} }081}} ἰοανε δηγ ἀΠΠσΠ ἢ 168 
μηξοϊνοά, 18ὲ, ὮΥ μὰς Ῥδοΐ αὖθηε δέγυοκ ΠΠπ4 3 
ΦαἸ]γ, ΗοΥ [8 {π6 δρσνα ἀεσβογρίοε οὗ δὴ ἀπαμραδὶδ 
εοηδίδίθηί ψ ᾿νδδὶ 6 τοδὰ ἤσγί μοῦ οἡ, πϑιίηοὶν, 
ἔθδι δοαΐδε Ὠαὰ στον ΟΥΓ ἴῃς ονοθὶ ϑάϊγ, ἤον 
ΔΓΘ ΜΘ ἴα δοσουῃηῦ ἴογ ἃ ἀἸϑοσγάθγ οὐ [Π6 δὙϑϑ 80 Ἰῆνα- 
ἰαγαῖθ ἃ8 ἴο Οσοββίοη 56868 [0 Κ,ΤΟΣ ον γ ἰμθη),. ἰεαν- 
ἰὴρ αι 80 δοοῦ, δηὰ “νδαδηΐψ, Ἰαιπηθα!δίε οὐ 
ΑὨδΔη185᾽8 ἰαυηρ δ198 Πα 8 Ο ἢ. Τὸ δδὶθνθ 4}} 
{πδῖ 18 Δεβογίβα Ὀγ {86 ἀδίδπαοτ οὗ (ποθο μγροίῃθβαδ 
Οὐ ἃ τθαῦϊγα ἃ ἰδῦροῦ ρογίοη οὗ ογθάυιν (π8π 18 
μ50.} } Ὺ Γοαηά, ονθῃ ἴῃ πηοάδγῃ ῥἢ]οδορῆενα. Βυὲὶ 
διΡΡροϑε ἐλὶδ, 88 Μ6}1 848 {πε ργεοδεάϊηρ ρατέ οὗ ἰἰά 
αϑδϊσ, ἰο αν θδϑῃ ργοάυςθα ὈΥ 8 ῥγοίογηδίυγαὶ ἰῃ- 
τογέεσθηοα οἵ (ἢ ον, δηά δ}} θβοοπηες ρῥ]δίῃ. 

Τηὶς ὈΠΠ Δ 888 βεοιβ ἴο αν θθϑῖ ᾿ηἢϊ᾽ςοίοα, ᾿π οἵ. 
ἄορ ἰο ἐΥρν το δὰ! {π6 Ἰρῃοόγϑῆςα οὗ ἢὶς ἔογπιθῦ 
δἰαίδ, απ, ὈΥ νι αγανλην [18 διιθη!οη ἔγοι οχίοῦ- 
ηὴ4] οὔ]θοίβ, δϑὰ (ὐγηϊηρ ἢϊ5 Γπουρῶίβ ἰηναγά, ἴο ἐὰ- 
γοῦν 6  καχϑιηϊηδίίοη, δηά ργοιηοίδ τεροπίδμοο 9 
ἸΏΔΥ βίρροβΘ, ἴοο, {παι (ἢ8 80ϑ]ο8 6 ῖα σδυϑοά ἰο 
Κ,τΟΥ, ΟΥ̓ΘΓ δΪ8 Θγ68, ἰῃ ογάδν (μὲ μΐ8 ὉΠ πὰ πε88 ποῖρὲ 
μ6 [ἢ ποῖα τηληϊθοὶ ἕο οὐδεγε. Μδην τόσο οὔ]θο. 
εἰἴοπ8 ἰο (Π6 ἢγβί-τὩθηςοηθα Ὠγροίπαβὶβ τ μοἢ 1 σου ά 
δάνδηςθ, θυ. ψ Ὦ]Γἢ ποῖ {841} (Ὁ ργθβθης ἐποιηβεῖνϑα ἴο 
ΟΝΟΣΥῪ τοῆφοςηρ Θῃηαυΐγογ, 1 δαὶ σοιρ6]]6α, ἔγοωι (ἢ 6 
Ὠδΐυγα οὗ γ Ψοσΐο, " οἸΏ, 

8. χειρωγωγοῦντες δὲ αὐτὸν. ΧΧειραγωγεῖν, ἐο ἰοαά 
ἐΐθ ἡ 7. ἃ ΜΟΓΩ (ΓΟαΌΘΠΕΙΥ υ86α σρεοϊαξέηε οἵ ἐρ 
ΨΜΏΟ ἰρδβ ἐδ δέϊπά ; οἵ σὨϊοῖ Μοἰβέθίη ργοάιισθα 
βονθγαΐὶ ΘΧΔΙΏΡΪΒΒ : 85 Ατγίοιεηίάον. ὅ, 2. 2: ἐγένετο, 
καὶ ὑπὸ τοῦ δούλου ἐκείνου ἐχειραγῳγεῖσο. 

9, καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων' καὶ οὐκ ἔφαγεν, οὐδὲ 
ἔπιεν. Αιμοηρ (Π6 ἐλγεο ἄαψε Ἅ τα βϑγῆδρβ ἰο 
ΓΟΟΚοΩ ἐδ8 ἀδὺ οὐ νοι ἢ6 οδπιθ (ὁ ᾿δζηβδβου. 
Κυϊηοεὶ οὔδϑθγυθβ {παῖ 1 ἄοθα οί ἐοξέον ἔγοίω {1Π|686 
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ΟΣ (δι Ραυὶ αϑδίοαίοα ἤθη αἰ Κϑοά [τοδετγίηρ; ἰο 
πὲ ποῖς ὁη Μαίί. 4, 2. 11], 18. οὐπιραυθὰ ψ τ 8, 4. 
ΔΘ Το ᾧ, 4.) θυΐ τμδὲὶ (Β6 τοχάβ δῖα 10 δὲ Ἰηδδγ- 
ΑΗ “πρδιαιποᾶ ἔγοιῃ 8}} 7786 υ6. οὗ Τοοα δρᾶ 
ΥἱηΚ, ἱν 6. δίθ δὰ ἀὐϑηκ, ὁ α ΠΟΉΠΟΡ, ποέλέηια." 

Βυῖ (Π18 Βθο6:ἢ8 δὴ 0 ΙΓ Δ 16 Ἰοψογίηρ οὗ 
βΘΏθΈ, δηα ρ6}}} τηοτα 80 ἴῃ {116 ραϑεδρῈ ἴο ννἢϊοῃ Κυΐ» 
ποϑὶ δρροϑδὶβ. 1 νόου] βϑγίθιιϑὶγ ἀδργεοδίθ {}158 αδωϑε 
οὗ τὴς ρει ορ᾽68 οὗ ογιἰςίβιη, ὃν τ ῃοἢ (ἢ Θχίγαογ- 
ΑἸ ΓΥ, δηα βοπηοίέξηθ8 Ὀγοῦδγηδίιγαὶ, οἰσουμδίαπσαυ 
οὗ, Ηοὶγ Κεῖ ἀγὸ ἀδριδάθα δῃά ὑὈγουρῆξ ἀοψῃ ἰὸ (δ 6 
ἰονοὶ οὗ ογαϊματυ [11|86, δηα ἐπ θνθηίβ οὗ δνθῦγ ἀν 
οοσυγγρῆσθ. ΤὨϊ5 βίγιοι ἔβϑίίηρ 8 ἰῃξοπα δα 88 8 
βίῃ οἵ ἄφερ ρϑηϊίθησα [ῸΓ δὲβ Ῥοσβοοιυηρ (ἢς ΟἾτιβ- 
ἐλ 8, Θηἃ ψ68 ΠἰΚοὶγ ἰο Ὀ6 8ὸ τηυςῖ {μ6 τόσα τρία 
Ἴτοϊη ἨΪΒ ιν] βοηϑα οἱ 5 ργθβθηΐ νἱβι διοη, βοῖ 
Κηονέηρ ᾿»Ὠϑίῃογ ἢ6 ψου]α ὄνοῖ θ6 σϑϑίογρα ἰο βηχζίξ. 
Ης ἐλονούονο ““ ἢ] 6 Π15 δου] νυ τὴ ἐδϑιηρ." 1)οὐ- 
ἀταρα τ ηΚΒ 10 γ85 [86 Γ650} οὗ ΒοάΣγΥ ἀἰβογάθσγ, δηε 
οἵ {6 Διβοδβηγρηὶ οὗ Βὶ8 πηΐηθ ἰο {4986 ἢθὸν δῃῇ 88- 
ἐομίβῆϊιν Ὠινίβ τον δίῖοββ, ννέξἢ οἷ ἢ 6 δι! ρΡΟϑ65 
δέ το ἢανα Ὀδο ἰνουτεά. ᾿πάορά γὸ ΠΥ δδϑιν 
8 ἀπαῖ 6 τες άνο {πἰ16 ἐποἐπαέξίοπ ἴο δδὲ 
ὉΓσιηκ ον ἐλαέ ἐΐπιο." 

10. Τμαῖ δα] δπὰ Απδηΐδβ Βα ὑθθίογα Ὀδρῃ ΚῆονΒ 
ἴο οδαΐ Οἴ ΘΓ, 18 {Π6 σοπ)θοΐωγο οὗ Αἰπηοῦ, ΕἸΘΠΒΟΓΒ, 
αὐτὶ Ηειηποῆδ; βίοι 18 ὈὉῪ Κυϊποοὶ τποιρδὶ 6χ- 

. Τῆς οχϑοῖ Ἰοησίϊ οὗ {Π|8 ρευϊοὰ σδηηοί ΥΘΥῪ γγ6}} 06 ἀεῖοῦ- 
μηδ, οἷποα τὸ πεὶῖπορ Κηον (ἢ6 τἰπηα οὗἉ ἀδγ ννββῃ ἢ) αγγίνεὰ δἱ θ8- 
ΤΆ8008, ὨΟΡ {παῖ οὨ ννἢϊς}λ ΑὩδηΐδ8 τειηονοὰ ἢΐ8 υὉ] 688, δῃμὰ ὈΔρ- 
εἰχεὰ Ὠΐαμ. Ης αϑίεὰ οπε ισδοΐε ἄαψ, ἀπά α Ρατὲ, (ὨΔΟΓΕ ΟΥ [6588,) οἔ 
ἔισο οἰἤδοτε. ΕοΣ ἴθ γα βεαπιδ 0 σεββοὴ ἴο ἠουῦϊ θυὶ ἰπδῖ Αῃδηΐδθ 
νἱδϊοὐ πἰπὰ οἡ (Π6 ἐλίγα ἀν οὗὨ ᾿εἷδ ὈΪΓπάηθβο. Τὶβ ἰάϊοτμ 8 νΘΓῪ 
ἔγτειδηῖ ἴῃ ἴ6 ΟΪά δηὰ Νενν Τεβίδιηδηϊ. Τμὰ8 ἤδη ἰΐ 15 5814 (Πδΐ 
ΟΠ γῖδῖ νγᾶϑ ἰῇ [16 ΒΕρ ]οἢγα ἐἦτοο ἀαψδ, 6 ΓῸ ΟἿΪΥ ἴο υπάογβίδηϊ 
οὨ6 ννῇοὶςα ἀδν δ ἃ ρατὶ οὗ ἵνγο οἴδιεσβ. 

Αβ8 ἴο {πὸ ΠΟ υὲπε τευείαίϊοπε ΜΟΙ ΘΓ βυρροδοά ἴο δανε ὑθεῶ 
νουςῃϑαξρα ἀυτίης ἴμεδε ἀαγθ (απ, 88 βδοῦγα {ἰμηϊς, ἀδοεπαϊπρ ἰο ἐδε 
ἐμἰγὰ ποαυοπ), 4}} 1}}}18 β6θῆ})β τἤθσα ϑροουϊαίίοη, ουπάεα οἡ οοη)θο- 
ἴυγε, δῃὰ ποῖ νεῖν τεοοης ]οαῦ]ς νυνὶ ἢ ννμαῖ ννε γεδα ἴῃ νογ. 17., ὈΥ 
λον [ἴ ἀρρεδυ5 τιμαὶ Ῥαὺϊ δὰ ποῖ γεςεϊνοὰ (μ6 ΗοΪγ ϑρίζ, νβεη 
Αμδηΐδϑ [Δα [5 μηδ προὴ [Ν11}). : 
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ἘΓΘΙΊΘΙΥ ρτόραθ]6. [Ι͂ἢ {Π|8, ἤονανοσ,  σδη ὈΥ πὸ 
ΤλΘΔΠ8 ἄρα ἢ ἢἷπι. [ΙΕ 18 νοσυ ἐρμιφργοδαδῖε ἰῃαὶ 
δ8ι} δηὦ Απδηΐδ8 γα δσαυδίηίοά. Ηδά {Παΐ Ὀδ66π 
1:6 ο486, αοἀ τηῖρῃξ ποῖ ἤανα {ῃουρῇϊ 1 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἴο Τοβογί [0 ΔῺΥ Ῥγοϊθγηδίυσγαὶ ᾿ἰογροϑιοη ; ψὨΙσἢ, 
Ὠονανογ, ψ6 ἰθάγη ἔγοτῃ {Π6 ρἷαίπ ννογὰ8 οὗ δογίρίυγθ 
τῃδὲ Πα ἀϊὰ. Μδην Οεδγηδῃ ( οιηπηθηϊδίοιβ, ἰηα6αά, 
48 ΕἸσΠδοτγη, Ηοἰητοἢβ, δηά Κυϊηοοὶ, Δ Κ6 ἃ ἀ68ρο- 
Γαία δι(απιρί ἰο ὑπαὶπε ἴον ἴπ6 ἐνεπίὶ νεΐσλέ λᾶφε 
λαρρεηδά, (ον ἴῃ ἕλοις αἷά ἤαγρρθη,) ἴπὰ ἴῃ6 γορυϊαγ 
οσῦγθα οὗ ΟΥ̓ ΏΑΓΥ [ἰδ ; δηά, ψῇἢδί 18 ἼΟΓΘ, ΤΠ6Ὺ δἢ- 
ἄδανουγ ἴο γτθσοῦο!]Ὲ δηά ἑπέογ πηι [ἢ 18 νον οὗ 16 
8. 0)οςῖ ψ ἢ [ἢ6 ΘΧΙΓΔΟΓΑΙ ΔΓῪ δηἀ ργοίθγηαίυγαὶ π|6- 
ιῃοἀ τεσογαάβα ὃγ δέ. ΓΚ6. Βιιῖΐῖ 80ΓΕΙΪΥ ΠΘΝΟΓ Ψ)88 
τῆ ΓΘ ΔῺΥ {Ππιηρ' το Ὠγροι οί ς8]," σοηίοτγί, Δηὰ [ατ“ 
[εἰοῃ 64: 80 (οἴ 8}}ν αἰ 5ϑι τ ]δγ ἴο [Π6 Ρ]81η δηα οὔν!οΙ5 
86η86 Οὗ {Π6 ρΑ58δρ6, 8810 ψου ἃ ΡΡΘΔΓ [0 ΒΗΥ͂ πΊδῃ 
οἵ ρ]αίη ρσοοι β6η86, τϑδαϊηρ [ἰ ἴον {Π6 ἢγϑι {π|6, δπά 
ψ τῆσυΐϊ Δ Ῥγοσοησοίνοα Ορ!ηϊΟη8. , 

11. ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τ΄ χ. Ἐ.. 1 πουϊά 
ψτ6 Εὐθεῖαν. Οπ 16 50]6 οἱ οΥὁἁ[Π6 πδπη68 οὗ ϑιγθοῖβ 
Διο [ἢ 6 ΔηςΙΘη.8 1 τηϊδί γοίου ΤΥ τοϑογ τὸ {6 
ΨΓΙΙΟΙΒ. Οἱ 8η.1411{163. Υοί την 1 6 ρογιη θα ἰο 
ϑιρροβῦ {π8ἴ ἃ πιθιηοῖγ οἡ ἔϊ)158 80] 6 οἵ ἔτουι ἴΠπ 6 ρθη οἵ 
806 Εἰ. Α. 5. ψου]ὰ θ6 δοσορίδο]θ 2 Αἱ Σαῦλον ὀνόμα 
πιυδί (845 Καίη. {Π1ηΚ8) θ6 υπάοτγϑίοοα ἄνδρα. ((οηι- 
Ῥάᾶγὰ νϑι. 12. δηἋ β66 Βοβ ΕἸ ]Πρ5. 56}. Ρ. 88 564.) Οα 
Ταρσὸς ἦ 866 (Δ]ιηοῖ, ὅ΄οἢ}. [μοχ., δῃὰ Ἰϊοίιον, Τηίτο- 
ἀμοίίοη. 

ἘῚῚ ννδ6 αοοἱἀεπίαϊ, τὶ Β66π8, {Π)π81 Ῥαυΐ δου ἃ ἀγεδηι οὗ ἃ ρεΐβοη 
οα]]εὰ Αμδηΐδ8 σοηγΐηρ; ἴο Ὠΐπι, δηκἰ Ποα]ηρ;  ' ἸΜειϑίεἰη, ἱπάεορά, 
(ἢ δὴ ἰπίοηϊίοη, ἰὶ 8ῃοιι")ἀ 8θοι, οὗ ἔλνουγίηρ (815 ἔΆΠΟΥ,} οἰ(68 
ἃ μάββαρε οὗ Αἰδεη. 575 8. ἴῃ νυν ῃ ἢ ἢδ βαγ8 {δαὶ ᾿ἴ ἰδ γαϊδῖθα Ὀγ ἴῃς 
᾿ιϑιοτδη5, “παῖ ἃ οογίδίὶ πὶ ννοιηδη ἀγθαπγθὰ βῆ βαὺν 8 οογίαίῃ Ὠι8Ώ, 
Δα [6]} ἰῃ ἰΙονα ἢ Ὠΐ ; δπά {πὶ ἴΒ6 τϑῖῪ 884η)6 (ἢΐηρ πηρροπαεὰ 
ἴο πὶ ἢ τεερεοὶ ἴο πον Βιι 1 Ὀεΐϊονα οὐν ΟΥὶτἰο5 νυ} {Ποβοῖνοα 
δὐπιὶξ παῖ {18 1416 8 οὗ ἴοο Δροογυρθῃαὶ δἰ ΠΥ Υ το τπηϑίετ α !}}γ αἰὰ 
{Ποἷγ οοπ)δεῖυγθ. ὙΠπαῖ Αηδηΐαβ ννᾶθ πίπουη ἴο Ραυΐ, ἰδ ρἰαΐη ΤΌΩι 
[ἢ6 τιϑηηεν ἴῃ νϊο ἢ ἢΐ8 Ὠϑιηδ 8 τῃϑητἰοησα ἴῃ ἴἢ6 το αι θη οὗ τῆς 
ἀτθδῃ).- 

κ᾿ ΤΙν5 οἰϊγ. 15 οα]16 Τ᾽ αρσοὶ ὈῪ Χαρορδθομ, Ῥῃϊοϑἴγαίυβ, ἀπά Ἦε- 
δ  Ὠϊαδ: μεγθδρα Ὀδοδιι96 ἰΐ γνα5 αἰνϊ ἀε ἰηῖο ἴἰνο μαγῖϑ Ὁ. ἐπ ὁ (γά- 
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᾿ ΤΩ, Ναὶ εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα ὀνόματι ᾿Ανανίαν, 1. 6. 
“86 88} ἴῃ 8 ν᾽ 8:0 Οὐ ρρθάγθῃςθδ ἃ τἼ8η ἡ 086 Ὠ8Π16 
(86. Ἰεαγῃῦ) νὰ8 Δηδη 188." Κυΐποοὶ (8 Κ68 ἄνδρα ὁνό- 
ματι ᾿Ανανίαν ἴογ ἐξ υἱάϊέ, οὈβογνίηρ [πὶ τ[η6 ΗΘ Ότονα 
ΔΙ6 φοουβίοπηεα (0 ρΡυϊ ρΓΟΡΟΙ ΠᾶΠ168 ἴῃ {Π6 ρ͵δςα οὗ 
ΡΓΟΠΟΌΏΒ; Δηα ἢδ τεοίειβ ἰο 900 4. 1. ΤΚ6 8, 19. 
ἄκη. 4, 938. ΤὨ]8 15, ἰη664, ἃ οῃαγαοίογιβεϊς οὗ ἐἢα 
Ργ να βι}16 ἰὴ σϑήθγαὶ!. ἡ ᾿ 

Προσεύχεται, ἠδ ργαψοίλ, 1. 6. (αι 6 τῇδ τὸ- 
σον ΣῪ ἢ18 βρης (πο ἢ ψογά8 τὲ Ὀ6 τὰ κοη οὐ οὗ 
τ86 ἐο! ονίηρ ψογάβ, ὅπως ἀναβλέψῃ). “ 71Πεγοΐογο 
(498 ΟἸγνβοβίου 8415) ἔδαγ ποί.᾽ 

18----1δ. ΒΥ ἁγίοι ἃγ6 τηϑδῃϊΐ ““ (ἢ ΓΙΒΕ 188 ᾿1π σοηθ- 
Γ8]. ((οιηρατγα 82 ἃ 41. δηά Βοῃ. 1,1. Ἐρἢ. 1, 1.) 
80 ἡγιασμένοι ἴῃ Αοίβ 20, 84. “υ5 88 [ἢ 6 Ἴ: ΘΓΘ 
β81ἃ ἰο θ6 ΩΟΥΡ, 88 θείηρ βεραγαίθα ἔγοπι ἰδ 5ο- 
οἰθῖγ οὗ Οὐδ 1168, θὑγουρσῃῦ τὸ (ἢ6 ἔτι γοϊρίοη, δηὰ 
ςοηδβοοταῖρα ἰο σοἀ. ὅδεα Κορρε οἡ Ερῆῇ. 1,1. δηά 
οὔγ ποίβ οἡ Μαγκ,, 24. δηὰ Ἴοῇ. 10, 86. (Κυΐη.) 

14. καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν, ἕο. Τοιυ- ἰῃϊ8 οδη6 ἰο 
{6 Κπον]θάρα οὗὁὨ Απδηΐδ8, νγα ἅγθ Ἰϑ ἴο σοπ)]θοΐαγο, 
δῃὰ (Οοιμμηθηΐδίοῦβ ἰηάυΐρα {Π6ῖγ ἴβηου. ἯΟΙΓ δηά 
Βοδϑηγηι] ον {Π1ηκς (ἢ ΑἸδΔη185 ΠΔ4 τϑοοίνοα ]᾿Ἰοιῖο γ8 
ἔσοιῃ “ϑγβδ θη, Δρργιβιης πὶπὶ οὗὨἉ [ἢ6 τι ΒΟ ἢ 16} ψ Π]οἢ 
γγὰ8 Ὀγουίησ υρΡ. Βαϊ σουηβε}5 διιοΐ 85 ἰἢοβ6 οὗ ϑαὺυὶ 
ἌΓΘ υϑῃδ}γ Καορί βθογοῖ, δηά [ζ.18 ηοῦ ργορδθίθ (Πδὲ 
(86 ΟΠ ΓΒ η8 ψου]Ἱά Ὀ6 δοαυδίηϊοά τιτῇ 1 ἰὴ {ἰπ|6 
ἴο δρρεῖΖζα {πΠ6 Ταπηδβϑοθηθ (σι βιΔἢ8 οὗ [ἢ 61 ἀδη- 
δεῖ; ἴογ να ἥπα (Πδθῖ8 ψψὰ8 80 {{|6 σοπηδοίίοη δ6- 
ὑνοθη {Π6 οἰτ168, (παὶ {ἢ 6 πον οἵ δῖ. ἔΔ.}᾽8 σοηνοῦ- 
ΒΟ νγν88 ἃ ΝΘΤῪ ἰοηρ {ΠπΠ|6 ἴῃ σϑδοῆϊηρ το). [ [8 
ἔλγ τόσα ρσοόθδῦϊθ ἰδὲ {η6 ἀδβίρῃ οἵ Ῥδὺ} 8 ἸΟΌΓΠΟΥ 

Ὠυ8. Οἡ δ᾽} ῥγϊ οὶ μ]ε8 ΟἿ ὨΔΔΥ δοοουπὶ ἴον ἴΠ6 1196 οὗἩ {6 
Ρίυγαὶ ἴῃ βενεσαὶ οἴει πϑῃ168 οἵ δητίθηΐϊ οἰ(᾽65, 88 Αἴ μϑἢ5 δηὰ ϑὅυτα- 
οι86 ; ἴπ6 ἔογτμεῦ οὗἉἨ νυ ϊο ἢ ννὰ8 80 οδ δα ἔγοῃῃ 118 υείρ; οοτηροιηάδοῖ 
οὔ ἢ οΪὰ πόλις (νν δ ἢ οεσυρίοα ἴῃς “Πεγοροῖφ), ἴῃ 6 πανν οπὲ ϑουιῇ 
οἵ 'ϊ, δά ἰς Ῥογῖ Ῥίγβυβ. Αϑ ἰο ϑὅυγδουβο, ἰἴ οοηϑβίϑιϑα οὗ ἢγε οὗ 
ἔουν αἰδιίηοῖ ἰοννη8 ; οἡ Ψ)Οἢ 5606 Τ μυογαϊ65, δ ΟοἸ]οσ᾽ ὸ ἰδαγημοὰ 
Τιδοῖ 6 ϑίέμ ϑυτασιδατμηι. ΤΠ αἷδο ΤΠ εῦο8, Οἰαζοπιθηξε, δηὰ 
ΒΥ ΟἴΠΟΓΒ, νυ ἢ οΟὮ ὙΥΘ ΤΊΔΥῪ βιΙ ρρο588 οΥΙ ΔΙ σοηβϑῖθα οὗ αὶ Βΐρἷι 
ἴοιννῃ ἃπά ἃ ἴον οης, ϑοιμει πίπε, Πα ουἷν οἰἵγ οὗ [ιἱποοίμ. 
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ἰ6 ᾿διβδθοῦβ δὲ ἀϊνυϊσεα Ὀγ ἰδ ΘοσρΑδίοηβ, δά 
ἐπ τοδοῃοα (Π6 οᾶγε οἵ {Π6 (Ἰ γιδιίδηβ. Απά Απα- 
Βΐ85 πιϊρῆς )υδιν ἀουμθὲ ὙΠ ΘΙΠΟΥ 80 ὈΠΈΘΥ Δ ΘΠΘΕΩΥ͂ 
ἴο (εἰ θιδησΥ σοι] ἢᾶνα 50 δυἀάθη]}Υ ἀρμὰ με δικὶ 
Ὀαςσοπιθ ἀϊδροδβοά (ο γθοοῖνα ἰμ4ὲ ἀοοίγηθ. η οἱ ἐπι- 
καλουμένοι τὸ ὄνομαι σου ΜὙῸ ἴανα 8 ρΘΙΙΡΒΑΓΒΙ8 [ῸΣ μα- 
θητὴς τοῦ κυρίου. ' : 

16. σκεῦος ἐκλογὴς μοὶ ἐστὶν. Σκεῦος ἐκλογὴς 15 ἃ Ηε- 
Ὀταὶϑπι ἴου σκεῦος ἐκλεκτὸν. Τὴ6 8686 15, ““Ηδ [88 
οἰιοβθῆ ἴοο], ογ ἱπείγυμηθηΐ, ἴο ΟΥΚ τὴν μΪδη8." 50 
ΟἾγυ38. δάκιμος ἔστι, τ ἘΡΕΣ γὰρ ἐκλεγόμεθα. Νον 
σκεῦος, ἴΚα (ῃ6 Ηδρτ, 522, (δουρῇ 11 ρρορογῖν ἀθηοῖοθϑ 
Δ Ὀϊθη81} οὐ ρίεοα οὗ ἔσηϊίιγε οὗἩ δὴν Κιηά, 69- 
Ῥεοϊα ν ἃ νϑβϑϑεὶ (866 μευ νη Ἴ. δηι Τουρ. Ἐπιομά. 
δὰ ϑιειϊα. μ. 8), γοῖ, Πἰτ6 Ὑ92 1ῃ [88. 18, ὅ., ἰἰ ἀδηοίοα 
αἰβο δὴ ὄργανον, ὈοΓἢ ᾿ ΓΑ γ δηὰ ἢρωγαί νεὶγ, ἱ. 6. 
Ρόγβοη υϑοῆι! ἰοῦ ογ δαδρίοα ἰο [Π6 ὀχϑοσίίοη οὗ δῃγ 
ὑτροβθ. Τμύβ Ατϊεοί. Ρδὶ. οδ]]α ἃ δεγυαπέ ὄργανον. 
εἴα τοί οἱΐθ8 Ῥοϊγῦ. ἔχς. ρ. 1402. Δαμοκλῆς 

δὲ ἦν ὑπηρετικὸν σκεῦος καὶ πολλὰς ἔχον ἀφορμὰς εἰς πραγ- 
μάτων οἰκονομίαν. 

ἴῃ δαάἰιοη ἴο {Π|8 1 πηι οὔδοῦνο (ἢδί σκεῦος οὐ- 
ΦΌΓ5 ἰἢ (Π6 5686 οὗ. ἐέμγε ἴῃ ΤὨυοσγά, 7, Φέ., ἀπά 
σκευὴ ἔγδαυΘΉΓΥ ἴῃ ΓΗυσγά, δα οἴἤον Αἰἰὶς τί ίοτϑ. 
Κυϊηοαὶ τοιηδγίζϑ, (δὲ {ἴπ6 ΠΩΘΙΆΡΠΟΥ 8 σοηῃίϊημθα, 
Βυΐ 1 δοιὰ γϑίμογ {πὶ πΚ ἰἤρτα 15 88 δ᾽ υδίοη ἴο {ἶπ6 
οἰδεῖ θ6η8ε οἵ σκεῦος, ὨΒΙΊΘΙΥ, υδϑϑοΐ, βΒισἢ 88 6 086 
ἔου οΔττυϊορ δΔΏΥ {π|ηρ δρουῖ. Βγ ὄνομα 15 πιδδῃϊ ἀοο. 
ἐγῖπο (48 οἴϊθῃ), δῃά βαστάξειν βἰρηΐϊῇαβ ἰο φτγοιινυ- 
βεῖΐο, δῖς. Βασιλεῖς ἀγἴ6 Ὦδτθ ἢοΐ οηἱν δΔέηρσε, ὑυΐ 
Ἰπιΐεγϑ ἴὰ σοηογαὶ. ὅ66 Μίαϊί. 2, 29. 10, 18. 

16. ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω, ἕο. Τἢα γὰρ ἤδτα 8θϑῖ:β (ὸ 
δίρη"ν αἀμέφθηϊ, ἈΠ ὈΥ ὑποδείξω 18 τηθδηῖϊ “ τοὐἑέ δἤουυ, 
ἐοαοΐ." ΠΡΙΠΟΕ, ἘΡΙΕΡΊΠΙΒρΑ (ἢπ8: “41 νὴ} βῆον Πΐ 
{παι ἢ πγυϑί 5086 πηιοἢ οἡ δοσοιιηΐ ΟΥ̓ ΤΥ το] ρίοη ; 
δηά γοῖ πθ Ψ1}} σοῃίληϊ6 [ἢ 8 οουν, ρμοηϊίθηςσρο, δπά 
ἔδιι. Τμογοίοσα ἴποι πιᾶγδῖ Ἰὰγν δϑὶάς αἷϊ ἔδαν." 
Μαγκίδη (68 αὐτῷ ἴογ ἐν αὐτῴ, ἀηά, ομἱἰὩρ; αὐ- 
τὸν, ἀ5ϑρῃ8 ἴο (Π6 ψογάβ {6 ξο]ονίηρ 586η56 : “1 
Μ1 βῆονν γοὺ ἐπ οὐ ὃψ Ὦϊη), ἃ8 ΒῪ 8 δχαπιρὶβ, ννἢδί 
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ΘΝΘΓΥ τηδη τη. 5 8ον.᾽" Βυΐ 1 ἄρτθὸ ψ ἢ Κυϊποοὶ, 
[μα [Π18 1ηἰοΓργαίδιοη 18 Ἰηδά πη 851016. Νοῦ οἂη 1 
ἀ88θηΐ ἰο Οτοίϊυβϑ ἃΡ. Ποάαταρο, {π8ὲ “1ἢ]8 ἱπεἸπηδίθβ 
(8. δὲ} ψουἹὰ ργεβθηῖν ἤᾶνα ἃ τονοϊδίίοη, δά 
ῬΟΣΏΔΡΒ ἃ ν᾽ΒΙΟΏΔΓΥ ΓΘΡΓΘΒΘη Δ[Ιοἢ οὗ 4}} [18 ϑιιῆδγ- 
ἵἹῃρ8 διηοηρ εννβ δηά (ὑθπ|}198 ΌγῚ ἰαηά δῃὰ ὈΥ 868, 
Ἰὴ [πη}}18 δηὰ ἱπρι]8οηπηθηῖ8, οὗ νιοὶ {π|8 Ὀοοΐκ 
84 [εἷ8 Ερ᾿δι168 ρσῖνα 50 ἰάγρὸ ἃ ἀθϑβουρίοη." ΤὨ18 
ψουϊα ἢοΐ θ6 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ) Πἢ 106 πὶ (Υ να ῬΔΥ ρῥΓ6- 
ΒΌΠῚ6 ἰο ΟΥ̓͂Σ 8ῃὴ Οριηΐοη ΟἹ (ἢ6 σοιιηβ6}5 οὗ (ἢς 
1εγ.) νου], ἴῃ 6 ργεβθηΐ ψϑὰκ βἰδύθ οὗ οἷν πεο- 
Ρῃγίθ, ἤᾶνα Ὀδ6ε ἢ ὈΠΒΘΑΒΟΉΔΌΪΕ. 

17. ᾿Ιησοῦς. 1 Θδη(ίγεὶΥ ἀρτοθ ψ ἢ Κυϊποοῖ, {πᾶ 
ε)8 ψογά ομρῆξ ηοῖ ἴο ᾶανα Ῥθϑθῆ {ῃγούγῃ ουΐ οὗ {Π6 
ἰοχί ὈγΥ ΜΙ] δηὰ Μαιῇῃϊ, βίηςθ, ἐπουρῇ βοπὶα ΜΝ. 
ἢανθ 11 ποί, γοὶ (6 ν δῖὸ Ἑῃιϑῆγ τηοάδθγῃ οὔδβθβ, δῃά οὗ 
{||1|6 δα ποσιῖγ. Α ἴδγ ργϑαίδσγ πυιηθοσ, ἱποϊυάϊηρ 8}} 
{ἢ 8 τῃοϑὲ δηξιθηΐ Μ5Ν5. δῃὰ Υ᾽ ογβίοῃϑ, ἤάνο 1; δῃηά 80 
10 ϑἰγρηρίῃθηϑ (ἢ6 96η86, ἰΐ Βῃου]α β6θπ] [ἢ 8 ἸῃοΓς 
ΡΓΟΌΒΌΪΕ {μ8ὲ Απδηΐαϑ νου] 186 [6 ψογὰ. (ὐδγέδ ἢ 

18 (δἰ (ἢ τγβοβίοπι γοδά 1. 
18. καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ αἷσ εἰ 

λεπίδεφ. ΗδρΙο ἀραὶη ΕἸΟΠΠΟΤΏ Δηα οΟἰἤογβ ΙΔ ΌΟΙΓ 
στ 4}} {ΠΕῚΓ ἼΜΕῚΣ (ο ἀφϑίγου βυθοῦ 1468 οἵ πηΐγβοῖο, 
δ 4 ἴο δοοσυηΐ ἔογ [ἢ]18 βυάδη ΤΟΟΟΥΘΓῪ οἡ παίαγαὶ 
ΡεΪηςρΙε8. ὙΠΘΥ δάάιϊιοα τἤγθθ σϑιι868, οἰΐπος οὗ 
σε! οἢ, (Πδν ΓΠΙΠΚ, ἢ Ρνοάαςρ ᾿ξ ; δηά Κααϊποθὶ 18 
1 Πη64 το {Π1ὴΚ τῃδι αὐΐ οοπ)οϊποα ν“ουϊὰ το πάθοι {(Π]18 
Ροϑβίθ!θ; Ὠδιηθίυ, {Π|6 οοὐά ἠλαπάς οὗ {[{π οἷά πιδη, [ἢ 6 
οἴἴἶξοι οὗ δι ἀθΉ 2οψ, πα ἢ ταβαϊὶ οἵ }οοῦ ἐυϊης 11] 
Εἰβυπι ἰΘῃ 6818, 81:1ο1} Νοῦν βυγοὶν [Π18 18. υἱοΥ]Ὺ 
ἱποοπϑιϑέθπς σε ἢ ἐπδὲ νίαν οὗὁἨ [88 βυ ]εοἱ νηοῦ δι. 
71Κ6 ουἑοηέΐν πιραης ἐο Ἱπομίσαξο, ὨδιρΘΙΥ, τπδὲ ἰἴ 
88 οἴδοιίοί ὈΥ »εγαοίθ. ΝΟΓ 18 {86 Γ6 ΔηΥ σδι188 ΨὮΥ 
Κυϊΐϊηρεὶ ϑῃουϊα ἀοργθοίαίο {86 σγοδίπθββ οἵ [ἢ 8 σι ΓΘ, 
ὮΥ Δρρϑδιηᾷ ἰο ὠφεὶ, ἰῃ ὁγάογ ἴο ρτονϑ ἴῃδι (ΠΟῪ ῬΟΓΟ 
ὨΟΐ Γ68] βοδίθβ, υῖϊ ψηδὲ 540} μαποϊθαά ἴο Ὀ6 βιοῇ, 
ὨΔΗΊΘΙν, {Π6 Πυπιοῦγθ οὔ ἢ Θυ685 ἀγίθὰ ῃρ, δηὰ ψῆϊοἢ 
ϑεθηεα ἰο ἠΐηι ἰο [}} ἔχοι ἢ 18 ὁγθϑ. ΤῊ]5, ἱπάἀθϑή, 15 
ἀοίηρ τηδηϊθϑί νίοίθποθ (ο ἰῃς ψογάβ, δηἀ ἰγαιρ]Π ν᾽ 

ΨΟΙ,. [ν΄ Υ̓ 
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οὔ Δαν ῬγηςΙρ]6 οὐ ]εριϊηδίο Ἰη!ογργείδίίοη. ΕῸΓ, 
ἴη 1η6 γϑί ρίασο, 1Π6 ὡσεὶ οἴζοη ἀσίγαςίβ {116 ΟΥ πο- 
τηΐϊησ ἴτοπι {Π6 86η86 οὗ {Π6 ψογὰ ψ ἢ πῃ [ἴ 18 
υη! 6. ϑΘοοῃάϊγ, ᾿( 18 Ψ6}} Κηοψη {Ππᾶϊ 8Βοιηθῖ! Π}68 
ὨυμηοιΓβ ἰη [6 ογθβ οὐπογϑίο, δῃα όγηι, αδ ἐξέ τ06ΓῈ, 
80868. ψ ὨΙΟἢ 18 ἢ (ἢδὲ 15 ἤθγθ πιθδηῖ. ὅθε 9200 1], 
18. Βυϊ ἰ νουϊά θ6 4 νεβϑίε οἵ ψογάβ ἴο ἀνψεὶ! 
Ἰοηρθγ οἡ βυςῇ ἃ βιδ)εοῖ. Ὗ᾽) 6 πιᾶν, πούγενϑσ, οὔβεγσνα 
ψὶτἢ ΟΠ γγϑοβί. {Πδὺ ὑθ51:668 σϑιιϑιηρ ἃ 5ΙΓΟΠΡΘΓ δν}- 
ἄσδηςο οὗ Πὶ5 ὈΠΠἄηθ85 ἰο οἰἤογϑ, 1{ β6θ)8 ἴο ἢδνθ 
Ὀδθη τηϑδῃΐ ἴο ἰὐρην το Ῥαιΐ [6 ἀΑΓΚΗ 658 δηα ρῥγο- 
)υάϊοα ψ οὶ δα ἐουπι εν οὈβουΓοα ἢ!8 τη δ η.4] ν]βιοῦ. 

10. καὶ λαβὼν τροφὴν, ἐνίσχυσεν. Τα ψοχά ἐνισ- 
χύω, ΒΠΡΕΓΥ βρη 68 ἐδεμξβούνθῃ θυ Ι᾿1Κο {Π6 οοΥ- 
τοβϑροηάθηϊ ΕὨρ] 5ἢ ἴογηὶ σέγοησίλοη, ἢδ8 5ΟΠΊ ΘΕ Π|6 8 
8 ὨΘυΐΘΓ ΟΥ ᾿ἱπίγϑηϑ) 1 ν 6 8686; 88 ἴδσο δηᾶ ἴῃ (θῇ. 
48, 2. ὮΙ 1 ΔΏΒΜΟΙΓΒ (ο ΟἿ τη. ὁ Μδος. 2, 14. 
ἐνίσχυσαν καὶ οὐ διέστησαν τῆς ἀσεβείας. ὅε6 ΚΥρΚΘ 
ΟἹ ἴἢ15 Ῥᾶβϑβᾶρθ.0 Τῆθ γὰρ ἃ πηργονοπηθηΐς οἵ δ 
Βίγεηρίῃ, δἷονγ ἢ5 ὈΪ πάηθβ8 ᾿δαὰ Ὀθ6η τοπιονεά, 
ΤΩΔῪ ΝΟΥ ὙὙ6}} Ρ6 δεοσουπίοα ἔογ Ὀοίῇῃ ἔγομη ρῃγϑίςαὶ 
Δη ΠΟΓᾺΪ σ811368. 

19. ἐγένετο δὲ ὁ Σαῦλος. δι. Ῥαὺ] ἰο {πες Οϊαί. 1, 
17. το] δίϑ (δι ἢ6, Δ 6Γ ἢ15 σοηνογβϑίοῃ, 614 ποΐ ῥτο- 
ςΘ6α ἴο Ψετγυβαίθην,, θὰΐ γεραϊγοὰ ἰο Ασαῦῖδ, δηὰ ἔγοηι 
1ῃ6ῆσο τεϊαγηθα ἴο )αιηββϑουβ. Ἠδηςθ, δὲοοσαϊηρ 
το {Π6 ορίπίοῃ οὗὨ Ῥβδγβθοῃ, ἴῃ [8 Αηηδ]. Ρϑυ]. ῥ. 4. 
16 ψογάϑ ἐγένετο δὲ ὁ Σαῦλος 86 ἴο ὃὉ6 βοραγδαίεά 
ἔγοτη {ῃ6 ργθοθά!ηρ ραββϑᾶρθ, δηά οσοηϑβίυϊ6 ἃ ΠΟ 
Βίουυ, ἴῃ ΨΠΙΟἢ 15 γοϊδίθα ψῇἢδί Παρρθηθα αἱ ἢ)Α- 
ΠηΆ86.18 δι 8418 γεϊυγη ἔγοηῃ Ατγαδία. Βαΐ {ἰδ 
σνογα5 ἱκαναὶ ἡμέραι τῆᾶγ ἀπά οὐὔυρῇί ἰο Ὀ6 τείδγγθα ἰὸ 
16 ψῇοἷα τἰτη6 οὗὁἨ δ᾽ 5 αδοάε δί ᾿ϑασηδβουβ, Ὀθίογο 
ἢ6 ψοηΐ ἰπΐο Ασγαδρία : δης (ἢ ψ ἢ (Π6 ἱκαναὶ ἡμέραι 
θ6 πυιηθογοα [ῃ6 ἡμέραι τινὲς τηδῃεοηθα δ νοσ. 19.: 
ον (Π6 86η86 οὗ 16 ψοσαβ 15 {Π18: “581, ἤθη ἢδ 
Βρθηΐ βδοη]6 ἄδυϑ ΨΙ ἢ τη6 Ἰ)αιηδϑοθηθ (ἢ δι 1418, 
᾿τπηπ] δ αϊδίο!Υ ἰδυρῆϊΐ 1 {ΠπΠ6 βυπασοραθβ. Νον [μκὸ 
ΘηΓγον Ρ85868 Ὀγ ῥΔ0}}8 ἸΟΌΓΠΘΥ ᾿ηἴο Ατγαρῖδ. (Καϊη.) 
Ποάάειάρα ᾿πηᾶρ] 68 ταὶ 1353 σοίηρ' Ἰηἴο Αταδία (10 
γ ΠΙ ἢ, ἃ5 ἢ6 οὔϑογνθϑ, [λαπηδβοιβ πον θο]οηροαά), νγὰ8 
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ΟὨΪΥ πηδΚίηρ᾽ ΕΧΟΙΓΒΙΟΠ5 ἔγοιῃ {πὲ οΟἿἿΥ 1τῃἴο [Π6 ποὶρἢ- 
θοΌΓΙΠρ᾽ ρᾶσῖ οἵ (ἢ6 σουηίτγυ, δηὰ ρογῆδρβ ἰδ κιηρ ἃ 
ἴαγρα οἴγσου δρουΐϊ 1, ψ σῇ τρῃϊ 6 ἢἰβ δηρίου- 
τηθηΐ Ὀοίψθοη ἴῃ6 {τ6 ἴῃ σι! οἢ 6 Ὀοράη ἴο ργθδοῇ 
ἴῃ ᾿δδτήδβοι8, δηα 18 αυϊείησ ᾿ὑ αἴξθι ἤανληρ Ὀ6 θη 
σοησφυογοά ὃν {π6 Εοιηδη8 ὑπάϑγ Ροιηρον." Βυῖΐί 'ἴπ 
(18 νίον οὗ 16 800)6ο. 1 σαηηοῖ ἄρτθα ψ ἢ Βίπι. 
ΤΏΘ σουπίσυ 1η (ἢ ποὶρ ἀδουγδοοί ὁ Π)απιαδειια 18 
ποῖ ρτορο εν “γωδία. 

40. καὶ εὐθέως ---- ὃ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἱ. 6. (ῆὴ6 Μοβϑβίαἢ, 
οἵ νῆοπι (ἢ6 Ῥιορμοίβ οὗ (ῃ6 ΟἹά Ταβίδπιθηξ ῥτο- 
Ρ,θβ81:64. ἘΕῸΓ Χριστὸν ἸΏΔΗΥ δποϊθηΐ ΜΆΝ. δηὰ γ6Γ- 
Βῖ0η8 τοδὰ Ἰησοῦν, ὙΠΙΟἢ 15 ἀρργονθὰ ὈγῪ Οτοίϊ8, 
ΜΙ, Βοηρεὶ, ΜΊοἢ 6115, Μογυβ, Ὑδδδυδε δα Ψ δ] οϊ.- 
86, δηά οἴΠΘΓΒ, δηά τγοοοϊνοα ἱηῖο {π6 ἰοχί ὈΥ͂ 
Ογιεβῦδοῖ ; δηά γιρῃείγ, 1 {πἰηῖς. Εογ {παὶ Οἠγ δέ 
ψ8 ἴῃ ϑοη οὗ (οὐ Ραϑιὶ δὰ ἤδνοὺ ἀδηϊοα . ποσὶ ἀϊά 
{π6 9618 ἄθηγ ἐλαέ. ΤΊΘΥ οὐΪν ἀδπιοα (ῃδὲ δε 
Μγ͵ὰ8 6 δοῆ οἵ οὐ. Χριστὸν ἀουύ1685 ογορί 1π 
ἔγοιῃ ἴδ 6 τηδῦρίη. (Κυϊηοο}.) 

21. οὐχ οὗτός ἐστὶν ὁ πορθήσας. ΤὮ6 νοῦ πορθεῖν 
Ῥτοροεὶν ἀθηοίαβ ἴο ἰὰγ ψαϑβίβ, ἀθναβίδι θ, γάνᾶρα, δηα 
15 Οἴϊθη 80 υδβο ὈγΥ {πὸ ατοοκ Η!βίοτίαηβ. δηςεα ἴἃ 
ΟΔὴ6 ἴἰο δίρῃηϊν (ὁ νοχ, ρογβθουίθ, ὅζ6., 8ἃ8 ἴθ γα. 
Τηυ5 Ηοβυο υβ ἜΧΡΙ Δ] η5 ἰ{ ὈΥ διώκειν. Απά 80 (Δ 4]. 
1, 18. ψογο {Π6γῸ 18 )οη6α Ψ10}} 1 [Π6 ϑυΠΟΉΥΠΙΘ ᾿ 
διώκειν. ὅ66 Ῥ'εββείπρ οὐ Ὠιίοάογ. δῖς. 11, 82. 
Κγρίκα οἡ [18 ρᾶββαρθ, δῃὰ ΜυηίΠ6 οἡ ("4]. 1, 95. 
Κυϊη.) 
ῶΦ, μᾶλλον ἐνεδυναμοῦντος ΗἰΪ8 ραογϑβιιδϑίοη οὗὁὨ {ἢ 6 

(ἢ ἀπά Ἔσο}! θησα οὐ (ΓΒ ΔηΠῪ ΔΙ ᾿Ππογραβϑά, 
δΔηαὰ πῃ 10 18 παῤῥησία. Απάᾶ {π08 ἢ6 οοηΐαϊοα 
(συνέχυνε) {πὸ 7 6.18. Συγχύνειν 5'ρσηϊῆεβ ἴο σοηΐουπά, 
Ρογίυγο, δηᾶ ρυΐ ἴο ἃ βἰδμά. Συμβιβάξω φῬτοροτίγ 
59} 65 “10 σοὸ ὕρ ἰοροῖῃογ;" ΦαἸγ, “"“ ἴο Γβ186 Ἂρ 
τοροῖμονῦ .᾿ 8αἷγ, “" το Ὀγίηρ' ἰορείμογ ;" δΔηα 18 65ρ6- 
οἶδ! ν υϑοα οἵὁὨ σαγρθηΐειβ ογΚ. Ηρθησα 1ἴ 15 διἴη- 
ΡΙογαὰ πῃϑίδρθογ δ} 1π ΕΡἢ. 4,16. (οἱ. 2, ῷ. Νον 
βϑίησα ἢ6 ΨΠῸ ριοόνϑβ ἀπά ἀθπηοηβίγαίθβ γαίῃ, {ΠΟΓΘΟΥ͂ 
δῆσον [15 σοπηδοιοῦ ἀηα {Γᾶσ65 [Π6 σῃδίη οὗ ἀδιηοῃ- 

Υ ὁ 
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αἰγδίίοη, (Π5 ἰζ σο68 ἴ0 τηθϑῃ ἀδιπομδίγαξε, δἧειο ; 
88 Ποῖ 8ηᾺ ἴῃ 1 (ογ. 2, 16. δῃὰ οἴδῃ ἱπ (ἢ6 δορί. ; 
8ἃ8 Εχοα. 4, 12. 18,16. Ὠδυΐ. 4, 9. 5. 40, 14. 
ὍΔη. 9, 2. [Ιη {Π6 ΟἸαβϑίςδὶ δυίΐῃογα (ἢ}8 βιρηϊῆςα- 
[[οῃ 18 ΝΘΙῪ ΓΆΓΘ. Κυρκα ἢδ8, ἤοψϑυθι, δἀἀυςοα οη6 
οχαρὶα ἔγουη Οοοίξμ 1 πιοαημ8 46 υΐνοσϑο, ο. 8. 
Ρ- ὅ80. εἴπερ ἀληθώς ὁ λόγος συμβιβάξει, μὴ μάνον τὰ 
μέρη συνυπάρχειν τῷ κόσμω, ἀλλὰ καὶ τὰ περιεχόμενα 
τοῖς μέρεσί. 

953, 24.. ὡς δὲ ἐπληροῦντο ---- ἀνελεῖν αὐτόν. [Ιῃ 2. (οτ. 
11, 82. ψα τοδα {Πᾶΐ {π6 ΕΓ δύο ἢ οἵ Ατεί88, Κίηρ οὗ 
Αταδθία, δὰ ρἰδοβᾶ ἃ ρυᾶτα δἰ (ἢ6 ραί65 οὗ 1)Δπη)δ5- 
ΟἸΒ, ἴο 561Ζ. ῬαυϊΪ. Νον ἴ{ ἃρρδ8ι8 ἰδὲ δγγια 1[)8- 
τηᾶδοθηθ ψἘλὸῪῸ, δί ἰῆοθ οηὰ οὗ ἰἢς Μιιηγιάβδίς ν Αγ, 
τοἀυοοά ὈΥ Ρορου ίο ἰπ6 Βοπιδὴ γόοῖκθ. [1 [188 
(πΠογοίογο Ὀθθη δηυίϊγοα ἤον 1 οουἹά Πρρρϑὴ (Πδὲ 
Αταίδϑ βῃουϊά ἤθη ἢδνα ἢ8 ρσονοτγημηρηΐ, δηὰ 8ρ- 
Ροϊηΐ δὴ ΕΠπαιοῆ. Τηδὶ Ατγοίαβ δα, οὴ δοοουπὶ 
οὗ {Π6 τορυαίδείοη οὗ "8 ἀδιυρ!ίεν Ὁγ Ηδγοά Αηε]ρδ9, 
σοιηηθηςθα ΠΟ. 1168 ἀρδίηδί {πὲ τιοπεγοῆ, δηά ἴῃ 
(Π6 ἰαδί γοᾶγ οἵ ΤΙθογίυδ (4. Ὁ. 87.) δά σοιρ] βίον 
ἀοίδαϊοα 8 ἀγα Ύ, 6 ᾿δάγη ἴσοι] 56ρΡ}}. Αηί. 18,5,1. 
8.664ᾳ. Ηετοά δά, ψα ἤπα, βιρηϊῇθα (818 Ὀγ Ιδἰίογ ἴα 
ΤΙΊΡογῖιι5, ῃο, πα! σηδηΐ ἂΐ 1ἢ19 δυάδειγ, (Ψ9οΒ6ρἘ. 
[.. ς.), βᾶνθ ογάριβ ἴο ὙΠ 6118, ρῥτοίδςς οὗ δγγία, ἴἰοὸ 
ἀθοίαγ ΨγὙὰγ ἃρϑιηβί Ατϑίδϑ, δηά ἴβδκθ ἢϊτη αἰϊνα, οἵ 
βθοηα Πἰπὶ 18 ἢοδά. ψ16)118 τηδάθ ῥγοραγαίοῃβ 
ἔογ (ῃῆ6 ννᾶγ, Ὀυΐ οὐ γϑοθὶνίησ ἃ πηρββαᾶρα δοαιδίηης 
ἢ νι τΠ6 ἀρδίῃ οὗ ΤΙΡογι5, ἢ6 ἀἰβιηϊ58θα δ 8 
ἴγοορβ 1ἴηἴο ψίηΐοῦ αυδΓίοσβ.Ό Αηά (ῃ8 Ατγαϑίδβ ᾿γ88 
ἀο]νογεα ἔγουμῃ [ἢ6 ἀδῆρογσ. Αἱ {6 {ἰπ6, ονονοῦ, 
{μι ΜΠ ΘΙ Πυ8 ἄγον οἱ Π18 ἔογοθϑ, Αγεῖδ8 ἰηνδάθά 
ΟΥΤΙΒ, 86126α 1)δτηδ8οι8, 8η4 σοηςπυρα [0 οσουρΥ ἰΐ, 
1ὴ ϑρί(6 οὗ ΤΊ ΘΓ α8᾽5 ϑέμρί ἃ βιοσσββοσ ( δ] σι] δ. Τμς 
18 (Π6 ορίπίοῃ οἵ πιοϑὶ (οπηπιθηίδίοσβ, ἀπ ἀπιοηρ 
οἴπογα, ΙΓ, Μιςἢδ6115, δηά ΕἸοπἤοτη. ΒΒ 1 Βᾶγο 
αἰγθδάν βῆονῃ ἴῃ 1Π6 Ῥσοϊθᾷ. ὁ ἀθ οῃγοῃοϊορία 10. 
ῷ, 8, [δι Αγϑίαβϑ ἀϊὰ ποῖ βηδ}}γ βιυῦάια Τδηγδβοι5 
Ὁ01}} ΨΊ16}}19 Πα αἰγεδάν ἀθραγιοά ἔγοω {ἰὶο Ρτο- 
νίηςο. (Κυ η.) 
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34. παρετήρουν τὰς πύλας ---ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσι, 
“ψδίοῃμεα {6 ραΐθ8 ἀδὺ δπά πἰρῃΐ το ΚΙ] Ὠἰπη." 
Βυῖ Ῥαὰὶ] 1π 4 (ογ. βᾶγβ {π4 {6 δοέαϊεγς οὗ ἐΐθ 
Εἐληπαγοῖ οἵ Κιηρ Ατοῖδβ οσσυρίοα ἰδ ραΐε8 [δι 6 
Βῃου ἃ ἢοΐ οϑοᾶρθ. ὙΠβ αἰνουβ ιν (ΟὈΟπλπηθηΐδίοῦβ 
ἴανα, ΟΥ̓ νΑΓΙΟΙ18 Πι68η8, Θηἤδδανοιιγθα ἴο ΓΘΟοηΟ]16. 
Τῆς πγοβὲ ργοῦρδῦ]6 σρίηίοπ, δηά ἰπαὲ δάορίοα Ὀγ (Π6 
βοηογΑ Υ οὗὁἨ (οιηπιθηίδίοῦϑβ, ἰ8, [ηδὶ 6 ἃΓ6 (0 ιιῃ- 
ἀεογβίδπα δὴ ΕΓΠπδγοῦ Δρροϊηίθα ὈΥ Ατγοίαβ ονδὺ 
ΠΑπΊϑΒΟι8 8π6 1ἢ6 οἰγου πη] οθηΐ Γορίοηβ. ἘΕον ἐθνάρ- 
χὴς ἀδποῖοβ ἴῃ ρθῆθγαὶ απ Οη6 ΜὮΏΟ ἰβ βεῖ ΟΥῸσ ἃ 
πδίίοη, ὙΠΘΊΠΟΙ ργοαί οὐ 8ιη48}}, ψἢ (6 ρόνθγ οὗ 
ρονογηῖηρ ἰἴ ; Δπἃ ν ΠΟ ἰ5 δἰβθνἤθγθ οδ᾽]βά ἐπίτροπος. 
Νοῦν [{1η Φ (ον. {ποτὰ δὰ θη τηϑδϑυΐ [6 Φέλπατγοὶ 
οὗ ἐδθ οι, Ῥαὰ] ψουϊὰ ἢν. ψγι θη ὁ ἐθνάρχης τῶν 
᾿Ιουδαίων, ὅν ἐκατέστησε ᾿Αρέτας ὃ βασιλεύς. ἴῃ ογΩδΓ 
ἴο τϑοοηςσὶϊθ ἰἢ6 ἀϊνογϑιν, ΘΒ Πηιδὲ ΒΌΡΡΟΒΘ δἰ ἔθ Γ 
(ἢ τῆς ΕΚΗπατγοῖ Πα 6η]οἰηοα τΠ6 “Ζ6νν8 ἴο νδίοϊι 
1ΠῸ ρβἴθ8, οΥ {πδΐ, δι {Π6ῚὉ Ἰηκεραιίοη, Πα δα ρασοά 
ἃ συατὰ {Π6Γὰ ; 80 ἴπᾶἰ παρατήρουν ΤΏΔΥ ὃδ [Δ ΚΘῺ ἰΠ|- 
ῬΟΙΒΟΏΔΠΥ, 8ηι} ἐἢυ9 [Π6 96 ν»8 Ὀ6 δαϊά ἐρο ἠαυε ἄοπε 
ψΠδῦ ΠΟῪ αἰάώ ὃν αποίῤον, οὐ (ἢ οἢ 18. τηογα ῥγο- 
θ40 6), τῃαὶ {86 7όνδ, ὈΥ 16 Δ ςΠοΥ Υ οὗ {π6 Ετῃ- 
ΠΆΓΟΙ, ψδϊοποᾶά 1ῃ6 ρσαίο5 ἐξ σοπ)μποξίοη εὐ ἐδδ 
σοἰαϊογε. ὙΠῸ ψογιβ ἐγνώσθη ὃὲε --- αὐτῶν ΤῈ ρΆΓΘη- 
{ποῖῖςα]. (Κυΐη.) ᾿Επιβουλὴ. ΤΊ}8 ΔΙΝΝΥΒ ΒΤ 65 
Δ Ῥίοῦ, ΟΥ βοογοί σοιηβ6!, Δηἃ 15 γεαυθηΐ 1η ἴἢ6 Ραβί 
ΥΓΙΓΕΓΒ. 

25. καθῆκαν διὰ τοῦ τείχους, ἰ. 6. ἰὨτουρἢ Δ ἀρθῖ- 
ἴυγα οὗ {π6 ψ8}}, ογ (ἢ6 ψίπαον σὲ 8 ἤουβθ δἀϊδσθπὶ 
ἴο ἴἴ. [πη 9 (οι. 11, 58. νὰ ἢδανα διὰ θυρίδος. ἥΟΘ 
2708. 2, 156. δηὰ σοηϑδι] Ηδτηοῦ ἰῇ ἶος. γοίδίοϊη 
σΟΠΡΆΓ65 ϑ4]1υϑὲ ΕἾΑρΡ,. 6 ΤῊ Γ18 ΟΔΓΠ6Β βρΟΓΕΒ ἀδπηϊτ- 
(οὈδηΐ, δη γοίδγβ ἰο 1 ϑϑιη. 19,12. 1 δαὰ Ργοςορ. 
166, 85. οἱ μὲν οὖν αὐτὸν βρόχοις τισὶν ἀνάψαντες νύκτωρ, 
ἀπὸ τοῦ περιβόλου καθῆκαν. ΑΙΘΡ. 46 Ἰηοτγρά. ΗΙ51, 9. 
καθεὶς ἑαυτὸν διὰ θυρίδος. Α(ΠΘΗ. 214 Α. διὰ τῶν τείχών 
αὐτοὺς καθιμησοντας κι τ. Δ. ΑΥἱδῖ. αΒρ. 864. μέμ.- 
γησαι -- ἰὲς σαυτὸν κατὰ τοῦ τείχους. ἧς 879. ἀλλ᾽ 
ἐξάψας διὰ τῆς θυρίδος τὸ καλώδιον, εἶτα καθίμα Δήσας 
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σαυτὸν κι τ. Δ. Ργίσδηιβ οἰία8 Αι). Μαγοθ]!η. Αἀἁ 
ὈἰΠη 85 Π}1}1 π6 βυ]δίυ8. δοδοῖ. οὐ Ατὶβίορῃ. Αν. 
Ὑπ᾽ ἀνάγκη ἐχθρῶν συνωθούμενοι, μηχανάς τινας σοῴφω- 
τάτας εἰς ἑαυτῶν φυλακὴν ἐπινοοῦσιν οἱ ἄνθρωποι. 

ὅδ], (ἢ ἀο! νογρὰ ἤομ [Π6 5η4γ69 οὗ {πὸ Ζ96ν5, 
ἀϊὰ ποῖ ρο ᾿πηπηρε ίοὶν ἴο ΨΦογυϑαίθη, Ὀὰΐ γορδϊγοᾶ 
ἴ(ο Αταῦιᾶ. ὅ66 {6 ἠοΐθ οῇ νοῦ. 10, Ὁ]. 1, 17. 
8644. Κυϊποεὶ 15 οὗ ορπίοῃ πὶ [Κα οἰἴῃον ΚΠΟῪ 
ποῖ οὔ Π6 οι γῆν, οὐ ἢδὰ ἐογροιίθη τ. Βυῖ ἴἴ 8668 
τηοβὲ γοαβϑοηαῦϊΐα ἰο σοῃοϊαάα {παῖ ἢ ομεέοα ἰἢς 
πηρηςίοη οὗ ἰζ ἔγοιὴ δόοπιθ πιοέϊυθ νι] οἢ [ἢ ΘΓΘ νϑ1ῃ 
[οΓ 8 ἴο αἰἰοιηρί ἴἰο σοπ)]θοίαγο. ΘὍΠ6 πχοϑὲ ργοῦ80]6 
ορΡἰῃϊοῇ 18 ἰδὲ οὗ Η 486Ἶδαγ, (ἢδί Γ|Κ6 ΟὨΪΥ πηοδηΐ ἴοὸ 
ὨδΙΓαΐα δι ἢ ρᾶγίβ οὗ δὲ. δι} 8 ὨΙΒΊΟΓΥ 8.8 Θϑρϑοιδι νυ 
1Πυδιγαίοα {6 ργον! ἀπ] οαγο οὗ Οαοά, δηὰ {πα 
ἴηοἀ6 ἴῃ Ψ]οἢ ἢ6 48 Ὀγουρῆϊ ἴο ΔΡΡΙΥ ΠΙπη861 ἴο 
{Π6 σοηνογϑίοη οὗ (ἢ 6 (επεει τ 15 τοιῃαγκοα Ὀγ 
ΟἸΙγυβοβίοπι 728, 17. Εἰκότως" ἵνα ἀνύποπτον ἢ τὸ πράγ-’ 
μα, τί οὖν; τοιοῦτον κίνδυνον διαφυγὼν, ὧρα ἵσταται ; 
οὐδαμῶς" ἀλλ᾽ ἀπέρχεται ἔνθα μειϑόνως ἂν αὐτοὺς ἐξάψοι, 
ν ἤογα ϑδάν}!α σοη]δοίιγοϑ Φεύγει. Βυΐ {Π|8 18. ΝΟΓῪ 
ν]ὰς οὗ τΠ6 πιδικ, δῃὰ 15 θοῖἢ ἰδυϊοϊορίοαὶ δηά [η- 
οἰερδηί. Τῆο ἰθαγηθα Ἑαϊίοσ τϊρῃς ἤᾶνα διηθηοά 
1Π 6 Ρᾶ85896 ὈΥ [ἢ6 Ἰηϑογίίοη οἵ οηθ ἰθ 6 Γ ΟἼΪΥ, ΠΑΠΊΕΘΪΥ, 
ὈΌΥ αἰϊογιηρ ἄρα ἵσταται ἴἰο ὧρ᾽ ἀφίσταται. Τἢα νογὺ 
ἀφίσταναι 15. υϑοα ἰῃ (Πδὶ 86 1)868 ὈῪῚ {π6 Ὀδϑὲ ὙΓΙΈΘΓΒ, 
δοίἢ δογιρίαγαὶ δηα (]}851ς8] : Ὀυΐ (Πγγβοβίοπι 866 Π}5 
ἴο ἢᾶνο ἢδά ἴῃ νον {Π6 ραϑβᾶρα οὔ μΚ6 8, 18. καὶ ἐν 
καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. ᾿ 

40. παραγενόμενος δὲ ὁ Σαῦλος εἰς Ἱερουσαλὴμ, τυλδη 
ϑαμίιυαδ οοπι6 ἐο «}ογιδαΐοεηι. Νοῖ ᾿πηπη θα ἰδίου αὔξοσ 
1}18 σοηνγβϑίοη, {ῃγουρῇ ἔδασγ οὗ {6 ϑαημοάγιπ, θυΐ 
ἤθη ἢ {πουρσῆς [Π6 ταρογὶ οὐ Πἰ8 σοηνογβίοῃ τηϊρῃϊ 
ἢδᾶνο ἀἰοαὰ ἀνψᾶν. Κολλάσθαι, ἴο υπηϊΐ6 Πἰπ56 1 το, 81- 
ἰΔοἢ ᾿ΠπΠ86 [το (Π6 βοοϊοίγ οὗ, ατοίϊιι5, Ἐποβθῃτ } ]]6Γ, 
Δηά Κυϊηοεϊ, ίαΚα 1ἰ ἔοσ συγχρᾶσθαι ; 85 ἰη Ζοῆ. 4, 9. 
366 [ἢΠ6 ποία οη ὅ, 18. δοιια Μϑ55. ἢνο ἐν ἔοσ εἰς : 
υυΐ {παῖ βΒ6θ8 ἴο ἤδνα 4186 τοι ἃ τη ἰβιηαο- 
οἰΔηάϊηρ οὗ παραγενόμενος. 

47. Βαρνάβας δὲ, ἐπιλαβόμενος αὐτόν, ο. 54} μοπί 
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(ο ΒαΐηΔθα8 (οὗ ν]ιόπι ψΜ6 γϑδά ἰὴ [ἢ6 σοηϊοχῖ, δηά ἰσ 
ὙΠΟΏ., ἃ85 ἴη6 (οιηπιοηίδίογβ 880, 8541 τνᾶ9 Ὀδίογα 
Κηονψη), {παῖ Πα τηὶρις 6 Ἰηϊγοάισοά ὈΥ Βη ἰο {Π6 
Βιβοῖρ!68. ᾿Επιλαβόμενος, ἑακὶπρ ἐΐηι ὃν ἐὴ6 μαπά : 
οὐ ψὮϊοΪ βίρηϊβοδίίοη 866 Ηδι)ϑίογῃιβ οἡ [υσίδη 1, 
818. [Ιἴ 586 6πὶ8.ἴ0 06 ἤθγα υ864 ἰὴ ἃ ἢρσιτγαῖῖνα 86η86, 
εβὰ ἢοΐ {ο "6 (48 Κυίΐη. {{Π|ΠΚ8) ἃ Ηρρσγοῖνν ταάιη- 
ΔΏΟΥ. 
27. πρὸς τοὺς ἀποστόλους, 0 ἦθ «ροδέζοδ : ὩδιηοΪν, 

Ῥξίεγ ἀπά Φοῆη. ἘΕον Ῥαὺὶ] (Ὁ. 1, 18 ὅς 19.), [6115 
1.5 {Πδῦ 6 ΟὨΪΥ 8ᾶνν {Π686: ἤοσι ψ σῇ [Ὁ την 6 

- 1ηΐεγγοα τπὰΐ (ἢ6 τοϑὲ ννϑῖα ποῖ αἱ Ψογιβαίθιη. δΔιη- 
γήσατο αὐτοῖς. ὙἼἸΠαβ6 ψνογβ ἀγα ΟΥ̓ Βοπ16 γοίδγγοά (ο 
ϑαμέ, θὰϊ τηοτρ στ ρίγ. ΒΥ {πΠ6 Οτθοῖκ (οπιηθηϊδίοτγϑ, 
88 8150 (ρε] 1118, Εἰρμείοοι, 8Π4 οἴϊογϑ, ἴο βανπαδας. 
Ἐὸγν {γαῖ 8 γααυϊγοὰ ὈΥ σογγεοΐποβϑ οὗ ἰδηρυδρο, ἀπε 
{π6 ταϊδίϊίοη.. νου! οοπα νι ριθαΐῖοῦ ΡΓΟΡΥΟΙΥ 
ἔγοίὴ Βάγῆαθα8. Βεβίθβ, δἱ ᾿ἱπίνοάἀυοίηρ πὶ, Βα1- 
Ὠᾶῦδ5 νου ὰ με ΠΠΚΕΙγ ἴο 58 Υ βοπιει ίηρ; οἵ Πίπη. 

γν οἰβίθίῃ ρδιδρ γαβοθ {{Π||8: “ {πιὸ Γογὰ ἢ] 
νου σΠϑαΐίδα ἴο Βρθὰξκ ἴο ἰλ]τὴ, 15 1 [0 τ|8 ἴο βίη ἢϊπὶ ὃ 
{{|6 Τλαπηάβοθηθβ τοοοινϑά [λ11, ἢν 8Που]ὰ ηοὶ ψ 6 
ἴοο ὃ 

38---80. καὶ ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορεύ- 
μένος. ὅ66 (ἢ6 ηοία Οἡ 1, 921]., (ο ΨΠο 1 δάὰ (ἢ6 
[0] ονὶπρ; ῥᾶββᾶσθβ ἐἰΠυϑίγαϊίϊνα ΟΥ {6 Θχργαββίοη. 
ϑορἧι. ῬΙΗ]. 147. ὁπόταν δὲ μόλῃ δεινὸς ὁδίτης τῶνδ᾽ ἐκ 
μελάθρων, ψ ͵αγΘ ὁδίτης ἐκ μελάθρων 15 τρί Υ ὁχ- 
μἰαϊηδα ᾿γ δ Κοῆβ! ,, νὶοίοιν, φαὶ ΘΧ ἢ158 δά! Ἔρτο- 
ἀπτγ, ἑποοία, 861}. ἢδγαιη φάϊαπι. 2Π72αἐξἐ. 1δ, 1. οἱ 
ἀπὸ Ἰἱεροσολύμων Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι. Τατὶρ. 
ΡΙαη. 584. (βρεακίηρ; οὗ ἀπι 0} πολλοὺς δ᾽ ἐς οἴκους 
καὶ πόλεις εὐδαίμονας ἐσῆλθε κἀξῆλθ᾽ ἐπ᾽ ὁλέθρω τῶν 

χρωμένων. 
ΤῊΘ ροτοὰ οὗ Ῥα1}5 τοϑίάθποθ ψὰ5 πἴθθη εἶανβ. 

δ6ςε Οαϊαδί. 1, 18. : , 
28. παῤῥησιαξόμενος, “Ὧδα δὰ ἤοοΙΥ Βρόκθη δηά 

ἰδυρὶι." ᾿Ελάλει, αἱδριιἐεα εὐἱέδ. ὅδ6ε 11, 20. 
80. ἐπιγνόντες, 801}. τοῦτος ΤὮΙ8 61110818 18 ποῖ υη- 

(γθαυθηιΥ ἐοαπά ἴῃ (6 θεδί υυ 6 Γ5; ἃ5 ΓΒυσΥ 468 



εΦ8 ΑΟἸΦ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΔΤΙΕΒδ,) ΟΗΔΑΡ. ΙΧ. 

δὰ “Ἔβοῃγ!. Αρϑυ). 1688. ἐπιγνοὺς ἔργον. Κατήγαγον, 
δγομσίμ ἀἶπι, υἱκ. ἴο 16 β6ε4-σοββί. ϑροκθϑη ψ]ΐ ἃ 
Τοίδγθηςα ἴο [ἢ βἰξυδίοη οὗὨ (βοβᾶγβ (κατὰ), οἡ [Π6 
δ68-οοδϑί, ἰη σοπιράᾶγίβδοη ἰο {μαὲ οὗ ΠὨδηηδβοιι8 ἄνω, ἴῃ 
(ἢῆ6 ἰηίοτῖοσ. ΟΥὨἨ {ἰ|1|8 Ῥεῖ8. δήάάδυυσοβ. δῇ δχϑηη}}θ0 
ἔγοιῃ Ρ]αἴαγοῆ. Ἰοάδάτγίαρο βαγ5 ἢ βῃοι ἃ ἢανα σοῦ- 
οἰμοα {Π15 πδά ὕδθὴ (ἴθ ςϑ]εργαιθ οἷ οὗ {παῖ 
Ὡϑίη6 οἡ {6 Μοάϊίογγαμπθδη 868, δ8ο οἴῃ τηθηςὶοηδά 
αἰογναγάβ, δηὰ ἔτοὶῃ ψἤθησα Ῥϑὺ] πρὶ 80. δδβὶ! 
Πᾶνα ραββθὰ ὈῪ 8ῃὶρ ἰο Ταγθιβ, μδὰ ἢ6 ποί δἰ πλβοὶ ἢ 
ἰοἰἀ ἃ8 Πα ψϑηΐ ἰῃγουρὶ {π6 σερίουβ οὗ ϑγγίδ δπὰ 
ΟἸςοἰ4 (Ὁ 4]. 1, 91.), ὑ νν 1ηεἰπηδΐα8 (σοη 1168 6) 
ταὶ Πα ψϑηϊ ὃν ἰαηά, δῃη4 τη Καβ ἰὲ ργοῦδῦθ {Πα 1ἰ 
ψ͵ὸ8 (δαγοα Ῥ᾿ιϊρρὶ, δας ἴπΠ6 θογάογβθ οἵ ὅγτσγίδ, 
ὙΠ ἢ 8. ἢ6ΓΘ βΒροκθη οὖὺὐ Τοῦ 88 ἢο πρ666, ον- 
δνΟσ, ἴο ἢδνα γϑβογίϑα ἴο {15 οοπλθοξυτο, ϑίης6 εἰς, 1 
{πΠ6 ρᾶβϑᾶροὸ οὗ Οἱ. 1, 21., ἴο αὐ οὶ Ποάάεαρσε 8ά- 
γογίβ, βίρῃ!ῆθβ ηοΐ ἐλγοιρὴ, θυ ἐο. Ῥαὰ] ηον ψϑηΐ 
ἴο ὕξββαγθᾶ, δηἀ ἰοοῖ 5810 ἔου δγτία, ν]ϑι(6ἀ Γδοάϊοοδ 
δῃά Αητκίοςϊ, 8πα ραβ88θὰ ἔγοπι (ῃθηςο ἰο Τάγβυϑ ὈΥῪ 
Ιδηά, τῇγουρῃ ὕῥῤΡΡ6Γ ὅγγια, δηὰ ψῆδὶ ψὰβ ςδὶ δὰ 
ΟἸοῖα (δι ρδϑβίγ8 ἰο αγϑι8. 7 6 τηῆδὺ οὔβεγνβθ, [ῃδὲ 
[ΠΟΥ βθηΐ ἢπη ἰο ΤΑγβϑιι5 θοῇ ἴον βαίδι γ᾽ 8 886, δῃά 
ἴο ρῖνε ἢϊπι) δη ἘΚΕΊΝΗΣ οὗ ργοραρδίιηρ {Π6 Οο8- ᾿ 
Ρ6ὶ πιοϑί δῇδβοίυ δ! ν δηιοηὴρ {Π6 ἢς ἰθηϊϑίβ οὔ τπδὶ 
σιοαῖ ΟΝ: 
.81. Τα τγοδάϊηρ οὗ {118 ραββᾶρα 8 δρργονβθὰ ὉΥ 

ΜΊΠ, Βεηρεὶ, ἀπὰ Οτγίθθαςς, δηὰ ρσγορδῦϊυ 1Π6 ἔσθ 
οἤΘ ἴ8, ἡ μὲν ἐκκλησία ---- εἶχεν εἰρήνην, οἰκοδομουμένη καὶ 
παρευομένη --- ἐπληθύνετο. Νονν 81η66 νϑΓΟΙ.8 ΓΟρΊΟὨΒ 
οἵ Ραϊδβίηθ ἅσθ τηθη(οηθά, {Π6 βοσῖθ68 οβδηρβα τῃ6 
πε ιλεὴ (δ ἢ 18 Ρὰΐ ἔογ {π6 Ρ]γ4}}) πο 6 ρίιιγΑ]. 
(Κυιη.) 

81. Οἰκοδομούμεναι καὶ πορευόμεναι κι τ. λ. ὙΠοΙΘ 
8 ὮΘΓΘ, 88 [ἢ ΠΊΔΠΥ ρΒβᾶροβ οὗ (ῃὴ6 Νὸν Τοδβιδπηθηΐ, 
ΔῊ δτιοῃιιθοίυγαὶ τηθίδρῆογ, ψνϊοἢ ἰ8 ψ6}} 1Πυϑιγταϊοά 
Ὀγ τ. Ηδιηπιοηά ; ἐπουρἢ 88 ἰο {π6 Ὄδχδοῖ Ὀθαγίηρ 
νν ΠΙοἢ 10 ἢΠὰ8 οἡ (ῃ6 ῥτϑβθηΐ ροϊηΐ, (ὐοιηπηδηϊαίογϑ ἃγθ 
ποί ἀρτθεά. Μορί οἵ ({|6 δαγ] θοῦ ἱπίθγργείοσγε Ἔχρίϑίῃ 
ἴϊ. οἵ βριγί(ιιδὶ εἀϊβοδίίοη : δηά ᾿πεἰθϑὰ 1 18 ἔχον Ιλ 
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80 ιι6604 ἴῃ {Π6 Νονν Ταβίδιηθηΐ:; 88 ἴῃ 1 (οσ. 8, [0, 
ῷ8, 14, 4. 11 Τῆο88. ὅ, 11. Τῆς Ἰαΐογ οὔθβ, δηά, 
δτηοης οἴ]ιοῖ8, Ὠοάδατγάρο, ΔΚ " το ἀδηοία ἐπογδαδα 
ἴῃ πτιπιδον, ἃ8 ἃ Ὦο!56 ΠΟ ἢ, ἢ 1]16 10 15. θυ] Ἰης, 
ἸΠΟΙΘΆΒ6Β ἸΏ 581Ζ6. ΕἸΠΟΣ 1’ γργοίδίοη τηδὺ Ὀ6 ἀ6- 
δηάθα : Ὀυΐῖ {ἢ 6 ἔΌΓΠΊΘΙ 86 θιη8 ργοίθγαϊβ. 

Πορευέσθαι, {κα ἐμ6 Ηρ. ἽΡ, βἰρηίῆεβ ἐο ἐΐυδ. 
ΤΗΘ πχοίδρῃον, τπογθίοσε, βθ6ῃ}8 ἰο τοίδσ ἰο λαῤῥϊιαξ 
αοἰϊοη. 8ὃο [Κὸ 1, 6. Ἔν τπὴυϑὲ 06 υηάδοχϑιοοὰ 
υοίογτε φόβω, Κα (6 Ηοῦ. 3 Εχδιῃρίεβ οΥΓ;. {118 ἴῃ 
6 ΟΙἹά Ταβίδπιοηῦ ἅγο γραιθηΐ ; 848 ἴῃ ὁ ὅδ). 1, 
11. 5. 81, 14. 79, 81. τον. 98, 26. δ. 430 {8 
Ταγρυ οὐ Ὅεη. ὅ, 922. (εἰοα Ὀγ ΝΥ οἴ8.) ““Ἐποςἢ 
γψαἰΚοα ἰη {πὸ ἴρασ οἵ Οοα :᾽ ἧς 6, 9. 

82. Ἐτοι {Π18 νΕΓΒ6 ὕΡ [0 11, 18. δι. [ΚΘ ἰγοδίβ 
Οὔ(Π6 )ουγηΐθ8 νοἢ Ῥείογ (νῆο ἢδά δι Πογίο δυσί 
1ὴ6 (γε δη ἀοοίγ! 68 δὲ 96 γυβαίθη, δη ἴῸΓ ἃ βῆογι 
ἐἰπια αἱ ϑαιηδγία, 8, 14.) υπάογίοοϊ, ἢ ογάθγ ἴο νίβις 
[Π6 σοηρτγορδίοηβ ἔουπαρα ἰῃ Ραϊδβϑίίηθ, δ), ὈγῪ 
τοδο ίηρ (ἢ6 ἀοςσίτίηθ οὗ (ἢ γβῖ, ἱπογθαβα (ἢ6 Ὠμτ- 
ΒΕ οὗ ἢἷ5 ΤΌ] οὕ 68. 

Αἱ διὰ πάντων βΒι0διιά χωρίων οΟΥΓ τόπων, ὈΥ͂ ἃ νΟΓῪ 
ΠΟΙ ΠΊΟΉ 6|}1}0818. [{ 566 π|5 ἴο Ὀ6 δῃ Δανογθ δὶ ρἤγαβ6 
δαυϊναίοηΐξ ἴο οὐόγν τὐὐεγο. Οὐ [,γἀάἀα (βιιυδίεὰ 
ὩΘᾺΣ (ἢ6 Μοαι!ογγαηθδη) δηὰ οδ]] θὰ Ὁ. ψοβορῆ. Αηι. 
20, 6, ὦ. ἃ ἐοιυπ Ὠοΐ ταιο]} ΤΠ ΘΓΙΟΓ ἴῃ 51ΖῈ ἰο ἃ εἰέψ. 
866 Βο]δηα᾽ 5 Ραϊοβιϊμθ, 878., ΕἸσδὨείοοί, ἱπ 5 (Πο- 
τοστ. (. 16., ΥΥ᾽ εἰ5. ἰὴ ἴοο.. δηα Ποτγηθ᾽ 8 [ηἰγοἀποίίοη. 
Κατελθεῖν 15 ιι3ο44, ψ ἢ τοίδγοηςσθ ἴο [ἢ 5 {4.10}, 88 
κατάγειν ἃ 1016 θοῖοτθ. ΤΠ6 ορροβὶῖε ἀνέρχεσθαι ἰ5 
αἰνναυϑ δορί ογεά οὗ {Πο86 ροίηρ' ἴο 6τυϑβαίθπι. 

89. Αἰνέας. τοι {πΠ6 παηιθ (ἢ οἢ 15 ασθοκ) 1{ 19 
Ργοῦδθ]6 ἐμαὶ ἢ6 ν88 δὴ Η6]]βηϊβί ; δηά (ῃδΐ ἢ6 νγἃ8 
8 Οἠνϊ βίαι τὴν (845 Κιυϊΐϊηοθὶ (ἢ]ηΚ8) 6 ἰηΐογγοὰ 
ἔτουι {Π6 ἴαγῃ οἵ [ῃ6 ψῃοΐθ Ῥᾶβϑαρθ. Τὸ τὴ8, δον- 
δνοσ, {18 566 Π|8 ἴο δῃοθηΐ 0 ὯΟ τΏΟΓΘ (ἤδη 8 ἢϊρἢ 
ἄορταα οὗ ργοθαὈ} γ. ᾿Εξ ἐτών ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ 
κραββάτῳ, ο. ἡ.π. Βγ {Π18 να ὅτ οί (1 {ΠΠ1ηΚ} ἴο 
ΒΌΡΡΟοΒΘ (Πδί ἢ ΠδΔὰ Ὀ6δη [ΠΟ γα ν ἴθ γϑαγβ ἰδ οἡ 
8 Ὀεά, Ὀὰαϊ παά Ὀδοη ἴον (πὲ {ἰπ6, 885 6 βᾶυ, θ6ά- 
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γἸἀἀθη. Οὐ κράββατον 866 (ΠΠ6 ποίθ οἡ Μϑικ 9, 4. 
Δηὰᾶ 2οἷι. ὅ, 8.1. Παραλελύμενος 13 ἴογ παραλυτικός. 

84. ἰαταὶ σε Ἰησοῦς κι τ. Δ. «681.8 15 ρἰεαβοά ἴο 
1,64] (πΠ66. Στρῶσον σεαυτῷ. ΟἹ {1118 ρ488ᾶρῈ πηοϑί 
ΟοιηπηφδηίδίοΓϑ {Γ|ῆ6 Ἔρτερίοιϑ]γ. Στρώσον τηιδί ἀ6- 
ῃποΐθ ψἢαὶ ννὰ ο4}} πιακὶηρ ἃ Ὀ6εα (νῆ]ςσἢ, Ὁ. 1Π6 ννἂγ, 
18 Ὠοΐ 8 τη6γ Ηθυγϑίβη), 8η66 ΄η Ηρτοιοί. 7, 17. δηὰ 
ἴῃ Νιι. Ηοιῃ. γ͵ὸ ἢᾶνα κοίτον ποιεῖσθαι). [1 18 (Πθγ6- 
ἴογθ 8 βίγοηροι δὌχργθββίοη 1ῃὩ8ηὴ ἐαΐθ μρ τὴγ δά, 
ψ Ιοῇ ΒοΖα {π|η 8 15 τηρδηξ ἤοσο. Τῆδ {γυαϊῃ 15, 
(ηδι (ἢ6 Θχρτγοδϑίοη ἔα περ ἐὴν δε δὰ τεΐεγθηςα ἴο 
1056 ρογίδ]8 σοιιοῆθϑ οἡ ψΠ]οἷ. ΟΥΙΡΡ 65 οΓα 1414, 
ἴῃ οΥ̓ΔΟΓ ἰο οχοῖϊΐθ σἤδγ ιν, δηα ψὨΙΟἢ Ψ γα πΊδάθ 

ΓΙΔΌ]6 ἴῸγ σοῃνθηίθηςα οὗ τεαθοπί γοπιονα]. Βιιΐ 
1πΠ6 ρῥτγϑβθηΐ Ὄχργδϑϑίοη στρώσον ἢδ8 ΤΘίθγθηοα ἴο ἃ 
ὑεά ργορεγῖψ 850 οαἰίοα, πατηοῖγν, οὗ 4 ἰαιρα 8126, δηά 
ΒΕ Ϊ Δ 0]6 ἴο ΡΘΓΒΟΊΒ οὗὁἨ γοβρθοίδο ̓ς βιζυδίίοη ἴη [8 : 
ἔοσ (48 Ομιγγβοβίοῃι [618 118) “685 νν8ἃ8 ἀνὴρ ἐπίσημος. 
ΤΠΗ6 Ψογάβ ὅγὸ ΨΜ0]] ραγαρ γαβθὰ Ὁγ Ὦγ. Τοἀατίρε 
(ἔτοπι ατοί8): “ Ἄἤἴηθα8, Ψ96δὺ8, {6 ἰγυς Μεδ5- 
βἰδῇ, 'ῃ ῆοβΘ6 πᾶ 1 ργϑϑοὴ δηά δοῖ, ποί δὲ {Π 18 
ἰηβίδηΐ ποδὶ θιἢ ἴπ 66, δηὰ ορογαίθϑ, Ψἢ116 1 βρϑᾶϑξκ, ἴο 
Βιγοηρσίποη δηά γτοϑίοτα {ἢν ψοδκοηθα ἔγαπιθ. ἍΜ} 
ἃ ἀδρεπάδηςθ, (Πδγείογθ, ὕροη ἢ 18 ΑἸπΙρ ἢν ἀρθηοΥ, 
ΔΓ186 8Δηα πη8Κα (ἢγ ὑεαά. Απά ὑροη {18 (ἢ6 ῥδΐβγ 
Ἰοίς ἢ, δηά (ἢ6 ἀΙ540]16 ἃ ΙΔ ν 88, 411} δἱ οῃοθ,. 80 
βίγθηρίῃοησά, [παὶ ἢ6 ἄγοβα 1πηπηθαϊδίο! Υ δηὰ ἀϊά [{." 

δι. ᾿)οάάτγ!αρο (αἴζεον ΟἸαγία8, δηαὰ ἢ ἴσοπῃ (γυ- 
Βοδίοτῃ.") ροϊηΐβ οιιἱξ {πΠ6 ἀϊ ἔδγθησθ {Π| Ὶ6 ἰ8 Ὀεΐν θη 
1Π6 τηϑηηδῦ ἰηῃ ψ]]οἢ {Π}158 τηΐγαοῖα ψγὰ8 ψγουρῃί Ὁγ 
Ῥοίον, δῃά (δί ἴη ψν ἢ1οἢ) (ἢ γιϑὲ ρογογπηβα ἢ18 ννοσ Κ5 
οἵ Ὀινηθ ΡῬΟΝΘΣ ἃπΠα ροοίηςβ8. ““ Πα αἰϊβδγθηις 
ἙΠαγδοίογβ οὗ {ἰΠπ 6 δογυαηέ δῃὰ [ῃἢ6 ,οη, (6 ογδαΐίωνο 
Δηὰ (ῃε (σοά, ἃΓ6 Ἔν οΥῪ ΘΓ Δρραγθηί." 

8ὅ., καὶ εἶδον αὐτὸν ----ἐπὶ τὸν Κύριον. δοίη πηοάογῃ 
(οιηπιοηίδίοιβ, ἃ Η οἰ σὶοἢ8 δα Κυΐϊηοοϊ, (Κα ἐπέσ- 
τρεψαν ἴῃ ἴΠ6 86η86 οὗ ἃ ρ]υρεοτίροί, λα τυτηοά; δηὰ 
γεΐογ (ο (1455. Ρ[}}]. ὃ, 2909ϑ. Αηὰ 1 ἀο ηοΐ ἄθηγ 
(παῦ Π.ΔΠΥ͂ Ἰηδίδῃοοϑ οσοὺν οἵὨ δογίβίβ ἴῃ ἃ ρ]ιρετίδοι 
εἰρηϊβοδίιοη ; θὰΐ πογα ἢ ψου]ὰ ἰολα ἰο ἃ ρϑοῦ Α}}γ 
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ἂν Κυναια 56η86 ; 88 ἸΓ η0 οἴποῦ δῆ βϑϑὴ {6 [ιϑα]ϑά 
Ροίβοηῃ δθαΐὶ {πΠ6 (ὐγδέϊαπ οοηυον δ. Βιυΐξ βυγοῖγ αἰ τς 
1 ΔΙ Δη [5 πηι αν βθθ ἰΐ; δηᾶ {18 18 ψῇδί δί. 
1Κ6 πηθδηβ ἴο δβϑβογί ; δηἀ οὶ οὔ]γ {πᾶϊ, ὑὈὰ1 [0 Ὠδτ- 
ταῖθ (6 ο77εοέ Μ ὮΪΟἢ {818 πιοϑ βιί ρθηάοιβ τ ΐγΔ 616 
ἢδά οἡ ἴποβθ ἀνθ! ]!ηρ ἴῃ (Πδΐ ρᾶτγί οὗ τῃ6 σουηίγγ. 
Ινουϊὰ {πογοίογα τοδὶ [Π6 σοπΊτηοη ἰπιογργοίδίοη, 
ψ ἢ ἢ σίνοβ (ῃ6 Ὀαδῖ β6η56, δηὰ 15 οί [|40]6 [0 ΔΗ 

᾿ 5Β6ΓΊΟΙΙ5 οὐὈ]οοίίοη. Καὶ τὴδὺ ὕ6 υπαογϑίοοά Ὀοίογα 
ἐπέστησαν, δΔηῃὰ οἵτινες τῆν Ὀ6 ἰΔκοη ἔογ (Π6 γεἰαιΐνα : 
{δὴ ψὨϊοΪ ποι ϊηρ 18 τηογα τοαιθηῖ. Α5 ἴο (δ6 
πάντες, Ἅ16 δὰ οἷν υηδογβίδηα τ[ἢ6 σγοαΐον φϑτῖῦ; 
Δη( σογίδιηϊγυ αἰΐ βανν, οΥ πιῖϊσἠέ δαυθ δεθη : νΈὮϊο 15 
Δ 1ΔἸΟ0Π ΥΘΓΥ οἴἴζθη ἐουπά ἴῃ {πῃ 6 δηςθηξ δηα τηοάθγῃ 
ΙἸλησιαροβ. Κυΐηοεὶ ηἀ 664 οΡ]οοῖβ {πὰ| 1ΕῚΌΚα Πδά 
τησδηΐ 115, [6 ψουϊὰ ἤδνα Ὄχργοββϑθα ἢ! 56] οἴ ογ- 
156. Βιυΐ (18 185. Ὀορσίηρ 1ῃ6 αιιοϑίίοη, ἃπα 18 8 
ἸΏΘΓΟ πηδίίογ οὗ ορἰηίοη. ΓΠ|6 ἰθδαγηθα (οιηιηδηίδῖον 
ἶρις πᾶν τηογα ἰγαΐν 8414, (Πδΐ ἃ (ἰαδεϊοαΐ Δ ΠΟΥ 
νΟΌΪα ρογῆαρ8 ἤδνθ Ἔχργθϑβθα ἢΠη56}  οἰδογννβ6 : 
τπουρῆ 1 να οσοδβίοηδ! ν τηοῦ ἢ Βοπ!6 ΘΧΔΙΏΡ]68 
οὗὨ {Π18 βυυδια! !οη οὗ καὶ αἴτει ἃ τοϊαίνο ργοποῦη, 
ἴῃ 186 θαϑὲ Αἰτς νχιίογϑ, 85 Τηυσγ 1468. [Ιὴ δι οἢ 
ἃ 6886, Ὠον ΝΟΣ, 11 ΠΠΔΥῪ 06 πγοβδέ δά ν]584}]6 ἴο γθϑοῖνθ 
{Ππ6 τοϊαίϊνα ἰηίο 118 σοιῃροηθηΐ ρμϑγί8, διιοῖν, {Π6. 
σοριΐϊα δηά ἃ ρίοῃομη ρϑίβοῃαὶ. ὍΤΠδῖ, ἰη ἔδοϊ, 15 
16 ἔοτοδ οἵ {Π6 το βεϊνα ργοηοῦη ; Ποῖ] ἰζ τηδΥ ποί 
Ὀ6 Θᾶ5Υ ἴο ῥγονα [ἢ}18 ἴτοίῃ {Π6 όσα ψ ]οἢ ΠΟΥ πον 
Δ33531η6. Ἴδὰ5 {Ππ6 1, Δ[1ἢ φιεῖ ΠΥ σοι 6 ἔγοπι φμθ δηά 
ἐ{|6, 1116 υεηρσ το] θὰ ἄονῃ πο , (νῆδησα οὐ λέ), 
δηὰ ᾿πὰ σΟΙ68 ἔγοῃ φμὲ ἀπ 5. Απά 80 {6 [{4]]18ῃ 
μοίίο. 

Ξ 896. Ἰόππη. δ'8ὲ (ἢ ψυῖογβ οἡ ϑαογβά Οὐθοργαρῃγ, 
Βεϊδηά, δὰ Υεί8., ᾿ἱποϊυά!ηρ; Ηογηςθ᾽ 5 Τηἰτοἀποίίοη. 
Μαθήτρια, δῇ Ηε]]Θηϊϑιῖς οὐ νυΐραῦ ασθοκ μνοτζὰ ἔοι 
τ[π6 Ατές μαθητρὶς. [0 15 864, δηἀ 1 [ἢ6 88Π|6 8686 
ἃ8 Βογο, ὈῪ Πίορ. [,μδοτί. 4., δ. ᾿λέγοντο δὲ αὐτοῦ καὶ οἱ 
Πλάτωνος ἀκούειν μαθήτριαι" ἀηὰ Ργίῇ. 8, 42. μαβθή- 
τριαν δὲ Πυθαγόρουις ()ὺ {Π|Ὶ πδιη6 Ζ2}ογσαϑ Ϊ τηιιβί γο- 
ἔδυ ὯΥ γϑδ θ 18 (ὁ {{᾿| (οι! Πφηςῖοῦβ 8η6 δοἢϊ, Γ,6χὶ- 
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σοη; Ψῆο, ὨΟΎΕΝΘΙ, ΘΟΙΏ6 ἴο Π0 οσογίαϊηίγ, [Ιηἀοοά, 
{Πογα ἰ8 Ὠοΐ ΠΊΟΓΘ ὀρτγορίοιιβ ΟΥΓ ἸΠργοβίδο!α {ΠΠΙηρ, 
{πη [πὶ τ᾽ ΠΙςἢ 18 οιηρίογοά ῃροη οἰ πο] ορΊΖιηρ ῥτο- 
ΡΘῚ Ππᾶπ|68, δη(ἰθηΐ ΟΓ ΤΠ] 6 ΓΗ. 

86. πλήρης ἀγαθῶν ἐργῶν, ὅτα. 18 ἃ ῬΟρΡυΪΑΓ ΘΧΡΓΕΒ- 
Βῖ0η ῸΓ “8ῆὴ6 ψ88 ὨΙΡΏΪ βιπάϊουβ οὗ," Κυϊπορὶ οὔ- 
ΒΟΓΝΘΒ (ῃδί [Π6 ἴ6Γγπ ἔργα ἀγαθὰ, ἰηῃ (ἢ6 Νον Ταβία- 
τηθηΐ, ΒοΙη6 [1168 δ'σ ἢ 68 σοπεγαἰϊῳ ΔοῖΟη8 ἈσΤΘΘ40]6 
ἴο {π6 Ργδασθρίβ οἵ [η6 (ἢ γιβιίδῃ Εδ!ρίοη ; 88 1η Β οι). 
2, ἢ. 18, 8. δῃὰ βοπ)δίϊπη)68 δροοίαϊψ ᾿ἰθ γα ΠΥ ἀπά 
θαηῃθήσθησα Ὄχογοϊβοα ἰοναγαϑ 6 ΡΟΟΓ; 885 ἤδτγθ, δηά 
ἴῃ 2 (ον. 9, 8. 1 Τί. δ, 10. δΔηά οἸβϑθνἤῇογο. 

87, 88. λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερώω. Κυϊ- 
ποσὶ οὔϑβϑογνεβ, {πδ΄ ψνϑϑῆϊπρ {πΠ6 ἀοαὰ νὰἃ8 οὐβίοπηΆΓΥῪ 
Ὀοίῇ διιοὴρ ἴ6 Ηρύτγονβ, Οὐκ, δηά Βοιηβδῃβ; 
Δη( ἢ τγοίδγϑ ἰο αδίοσ ἀβ [μιοοῖὰ, Ηθθτγ. ς. ὅ, 9. δηά 
Θουρηιγ 5 Δηα]. Ρ. 2, 77. ϑοῖηθ (οιπιηθηΐδίογβ 
βίυ Π10]6 δῇ {Π6 Β6η86 ψηϊοἢ δεθηδ ἰηουϊςαίοα ὈΥ λού- 
σαντες, ἃ8 1ἴζ πιθὴ Δα ψαβῃθα τὴ6 Ὀοὰν οὗ Πογοδβ ; 
ψοἢ ΒΡ. Ῥεδδᾶγοα [ΠϊηΚβ ποῖ ργοῦαῦ]θ. Απὰ γοῖ νψὸ 
τεδά ἴῃ ΗἩεγοάοίιιβ οὗ τηϑῃ ὑδίηρ ῥγοίβββι οΑ 80 
οπρὶογοά ; ψ οἢ, ᾿πἀ66 4, ψνοα θη (ῃη6 οὈ]δοίΟἢ οἡ 
(Π6 βοοῖθ οὗ ᾿Ἰηἀθ]!σαου. Βυϊ Βρ. Ῥβᾶσγοε, Μαικιαπά, 
δηὰ Ονθῃ, ἃγθ οἵ ορίῃηϊοῃ {πὶ 10 τὴν 6 ἰδκθῃ [ὉΓ 
λούσασαι, ἀνθρώποι Ὀδίηρ υπάοτγβίοοά, ᾿}]ς}}, 858 10 18 ἃ 
βοηογαὶ ἰθγπ), Π]ΔΥ ἑποίμαε [δῃη8]165. Τὸ πιθ, οννο- 
νογ, (8 ἀρρβδγ8β ἃ ἔαγ-[δίομῃδα ἀβθνίςθ, [0 18 θοίίοσγ ἴὸ 
Τοραγὰ λούσαντες---ἔθηκαν ἃ5 ἃ ΡΟρΡΌΪΑΓ πιοάς οὗ 6χ- 
ΡΓΘβϑίοῃ ἴῸΓ “ σῪ6 τυαϑ ιυασἠεα ἀπά ἰαϊά ομΐ," ““ἐδεν 
ιυαδἠοά απὰ ἰαϊώ ἦδν ομΐ,᾽" 1. 6. {Π6Υ νοβ6 Ὀυβίηθ688 1 
ψγ 88, παπγοὶγ, (ἢ6 ᾿γοηθη. [ἢ 8 ἢ σ8868 {Π6 τηδβοὺ- 
᾿η6 15 ιι864 ἰῃ ἃ ραῆθγαϊ βθη86 [Ὁγ εἰέλετ' 561, ἃ8 Ὀοίηρ 
(1 ννθ πγδὺ θ6]16δνα (ἢ6 (Ογαιηπηδγίδη8) 16 τὐογέλίον. 
ΝοΥ͂ ψ 6 ἰϑᾶγῃ, Ὀοίῃ ἔγοπι τῇ ϑογΙρίαγεϑ δηά {Π6 
(Ἰαββίοαδὶ νγιξθγβ, {πὶ ψγοηθη 6 γ6 ΘΠ ρ] ογθά ὕροῦ 
βυιοἷν 884 ΟἨΓ68 Ἔνθ ἰονγαγὰβ8 πιεη. 80 Επηΐιβ (οἰ οὰ 
ὈΥ οῖβ.), Τδγαιῖη! σογρὰ8 ὄοπα ζεπιίπα Ἰανὶῖ, οἱ 
ὑηχιῖ. Απὰ δοογαίοβ (485 6 ἰθϑᾶγῃ ἔϊοπὶ Ρ]αΐϊο ἴῃ 
Ῥμῳάοῃ.) οἴοβα ἴο ἴδ Κα ἃ θδιἢ )αβὶ θοίογθ ες ἀγδαηκ 
186 ἔδ(4] συρ, (Πἰπκίηρ [ἰ Βοιίον ποέ ἐο ἐγομϑίο ἐδ 6 το- 
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πιθη, μὴ πράγματα ταῖς γυναιξὶν παρέχειν. 'Γυβ Ψ6 
σδηποί ἀοιδ (ῃι τψοχηθη ρογίοσιηθα (ἢ βᾶπη6 οἴἶοοδ 
016 ἐο αποέδεγ' : δια (ἢ 8 18 ργουθά Ὀ΄ ἃ ΨΘΤῪ ρδίΠ6- 
τς ῥΡᾶβϑβαρθ οἵ Αριυ θ)8 8. (εἰϊεὰ Ὀγ Ργίσθβθυβ δηὰ 
γνείβίβθιη): ΕΠ ΠΙΆ ΓΘ5 1861 ΟΠ αγιθ8 δΔοσυγα 58 πηὰ 
σογρὺβ δ]αζιιπ αηϊΐα ΒΕρυ γα δἰ θιη τηγῖϊο ρογ- 
Ρεοΐυδιῃ οοη)υβοπὶ το ἀϊάθσθ. Οὐ ὑπερώον 866 [ἢ 6 
Ὠοΐίθ ΟὨἹ], 18. δυιοῇ τοοτ8 ΨΟΓΘ, Ὠο ἀοιυδὶ, Ξο]οοἰοά 
ἔογ {Π6ὶγ ργῖνδου. 

88. ἀπέστειλαν----:ἰως αὐτῶν, “ βοηῖ υηΐο ἢ ἔνο 
Ιη6η, ΡΠ ΠΗΡ πα (ἢ δα ψοιϊὰ ηοΐ ἀοίαν ἴο σομηθ 
ἴο {πο.᾿ Νοῖ πιϑγεὶν ἴο οοπάοίθ τ (6 πὶ (88 
ΒοΙη6 (ὐοιηπηδηίδίογβ {ΠῚ : ἔογ {Ππ8. 15 ἰησοῃϑβίθηξ 
ψττἢ ὀκνῆσαι. ΨὮΙΟὮ Πιηΐβ (παῖ ἢ Βῃου !ἀ σοχηρ τοἱέλομέ 
ἀείαψν. 80 “οβερῇ. Αηΐξ. ῷ, 7. τῶν δ᾽ ὀκνούντων ἀλλ’ 
ἰεμένων μετὰ σπουδῆς" ἴἰο ψἬηϊΟἢ πᾶν Ὀ6 δἀά6α {6 [0]- 
Ἰονίηρ' Ρᾶββ8αρθ8 οἰϊοὰ ὈὉγ '᾽ οἰβίεϊη : ᾿ΓΠοπιδ8. ἀποκνώ 
δοκιμώτερον ἢ ὀκνώ. Οὐαἴεη. Απηδΐ. 4. μὴθ᾽ ὁδοῦ μῆκος ὀκ- 
γήσας μήτε πλοῦν. ΕἰγτΩοΟΪ. ὀκνῴ τὸ ῥαθυμώ, οἱονεὶ οὐ 
κινῶ. Νυμι. Φ2, 16. Ρ]αῖο 888ρ188. ὀκνώ. Ὦ1ορ. [,Δογί. 
Ρεγίδηΐ. 1, 99. μὴ ὀκνεῖτε καὶ παρ᾽ ἐμὲ φοιτῇν. 80 [6 
Ηξερτ. ΧὩ ) ἰὴ Ζυάρ. 18, 2. ψἤογα {ἢ6 δερί. τϑηᾶοσ μὴ 
ὀκνήσητε τοῦ πορευθῆναι. (Καϊη.) ΤῊ 8, ̓ΙΠἀ666,, ΒΘ 6118 
ἴο Ἀ6 {Π6 ρει ν6 86η86 οὗ ὀκνεῖν, Ὠδιηθγ, (ο ἀεέαψ, 
δὲ δίοιυ : Δῃὰ ὄκνος, οἰοέή, ΜὨΙΟὮ 1 δὴ βυγρτγιβαά {6 
οἰ πο] ορΊβί8 ποι] ποῖ ἤν 866 σοῦιοβ ἔοῖη ἔχω, 
ἰο λοία, βίορ, ἀοίδίη ; ψῆθηςσα ὀχὴ δηή χθῦ 6 δαπῖ, 
8180, ὀχ-λος, ὀχ-μα, ὀχ- μη, ὀχ-μος, ὄχτυρος. ΤὮυδϑ οὔ 
ἰοαΐλ Ὡς αὐ δα ἐξ οἱὰ τη Πα, κεῖ], ψαϊοκ- 
ὮΔΘΙ ΠΟΓΘ ΓΘΙΏΔΓΚΒ {Πδἴ ὄκνος ῬΙΌΡΕΙΣ ἀθοηοία8 βι{{Ππν; 
οὔ {ἢ6 στοιιηά, εοπιρ[ϊοαί5 πιαπίδιι εἰ ροάϊδιι6. 'ΓὮΪ5, 
Βονανοσ, ἀο68 ποῖ τηᾶκα δρϑϊηβί [6 ἀῦονθ ἀογῖνα- 
[Ἰοη. 

89. παρέστησαν αὐτώ. [Ιἰ 8 ψν6}} Κπονψῃ ἴδδὲ ἐπα 
ψοιήθη οὗ δηζϑηΐ {1π|68, ον Ἃἢοβα οὗ {π6 ρθε 
ΓΔ Κ8, 866 ἰο τηδηυΐδλοίιΓο ρΑΓΙ ΘΗ 8 ἴῸΓ Π6 τ156 οὗ 1Π6 
ἔλτηῖϊγ. ὙὝΠογο ἃἀγὸ οἴη 8]] 8108 (ο {Π19, Ὀοΐἢ ἴῃ 
Ἠοιον δηὰ Ψιγρι,, γο {πΠ6 ἸαζίοΓ οὗ ψῃοῦι Ῥιΐσδου8 
οἰΐθβϑ, ““ Ψεβϑίθβθ οβίγοψφῃιθ διγοαῦθ γίρθηί; Εἰχίξ 
ΖἘΈποδ8, 4188 1}}1} Ἰ:ία ἰαθογιιπὶ 1ρ88 8018 τηδηΐθις 
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αυοπάληι ϑιάουία Ὠτιΐο Ἐεσεγδὲ : σβεγε ϑεγνυῖυβ Γα- 

παδεΐκα, ““ 8015 πιδηΐθιυ, υἱ Ηδγοί 68 βοίθθδηι. Και- 

ποοὶ γοΐθγβ ἰο ϑυείοη. γι1. Αὐσ. ο. 78. ἀπά ΕΓΘΏΒμοῖπι 

ο (ιιτί. ὅ, 2, 19. 56α. 
ὙΠ6β6 πογὰβ ἅγα βθῃθγα νυ πἀπάεγβίοοά 85 1 186 

νϊάονα χη οά ἰο Ρείογ βίοςκβ οἵ οεἰοίπθβ ῥγο- 

νἰἀοὰ ἔογ 6 ροοζ. δοπιθ τστεοθηΐ (ὐοιηπιθηίΐδίοῦβ, 

πονανοι, 88 Κυϊποοὶ, (ἀπά ἐογπιογῖν Ογὐρτγίδῃ,) 58}- 
ΡοβῈ {Πππῶΐ {ΠῈῪ 8 θνεα Ῥεῖθγ {πεῖς οἱῦπ σαγπιεπίς 

Βι:Οἢ 88 {Π6 7 δὰ τπθη οη, δηά ψίοῃ πὰ ὕδθη 

τηδάθ δηά ρίνεπ ἰἢοπὶ ὈγῚ ΤΑὈίΓΠδ. Τιῖ5, ᾿ηἀθ6α, 

56 6η18 ἴΠ6 ΡΓΘίθγα θα πιοᾶδ οὗἉ ἰακίηρ [6 νογάϑ, δῃά 

ἰ8 ΠΊΟΓΟ ἈρΤΘΘΔΌΪ6 ἴο ψῃδὲ Μὰ δμῃουϊὰ οχρεοῖ ; ἐπουρῖι 

186 σοπιπιοη ἰηἰογργοίδίίοη ἰ8 τῆογα θδϑιὶν εἰϊοϊθα 

τοι τ ψογὰβ 28 ἴῃ8γ πον βίδηᾶ, δηὰ ἴῃ ἃ Οαδδίοαί 
αμέδον ἢο οἴδμον οου]ὰ 6 {ποιιρὶε οἵ, 
ΠΕ οχργοββίοη μετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἢ85 ργοδῖ 51:00 ΠΟΥ 

ἀπά ραίϊοβ, δῃ 18 ποῖ υπέγεαιθηι! Υ ἔουπά 1η {6 
ΟἸαββίσαὶ τυ ῦΐοιβ, ἔγοα. ΟΠ ΒΘνΘΓΆ] Θχϑπιρῖθ8 ΔΓῈ 
Ρῥγοάδυςοα Ὀγ Ν'᾽͵εἰβίε!η. 

40, 41. ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας. Οἡ {{|}8 πιξέά 5656 
οὗ ἐκβάλλειν 866 (ῆ6. ποία οἡ Μεῖί. 9, 25. Ῥεῖοσγ 

86 618 ἴο ἢᾶνα ἰπηϊαίοα ἢἷ58 ὑ]65864 Μαβίθσ οὐ 1ἢ}}8 
οσοαβίοῃ, ΟΣ ψοῖο ἢΐ8 δοξΐοῃβ (οὐ νη οἢ 8566 [Π6 

ΟοιηπηοηίδίοτΓβ) ἀ᾿8βἰ πη} αγ. δ6α 2 Κιηρβ 4, 383. Τ ΠΘΓΘ 18 
στοαὶ ἀ6]ΙοΔοΥ ἴῃ {π| ψογά8 ἴδουσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισε. 

41. παρέστησεν αὐτὴν ϑῶσαν, ““Δηὰ ἰς οΘχΧΠπιυι δὰ 
Ποῦ ((ο {πθιὼ) αἰϊνθ. Ὑἤοῖα 18 στϑαΐ εἰθρᾶηοθ 1ῃ 
{Π15 τ186 οὗ παρίστημι, οὗὁἩ νι] οἢ δὴ Θχϑιηρίθ 15 Κχίνθη 
ὃν Ῥνεἰβιθιη ἔοαι δοχί. Επηρ. 254. ὅτε ᾿Αὐμήτῳ ὁ 
Ἡρακλῆς τὴν ΓΑλκηστιν γῆθεν ἀναγαγὼν παρέστησε. 
Τη6 δοθρίοα! ΤΠεοϊορίδηβ οὗ (ὑδγιηδηυ, ἃ8 ιιϑυδ], 
ἄδην (πὰὶ τπ6γ6 ψγὰ8 ΔΠΥ τηΐγᾶοῖϊθ. ἤδΙγ βρθουϊὰ- 
(Ἰ0η8 8Γ6, ῃοψανθι, 80 ἰ]ογοιβὶν δρϑυτὰ 45 ἴο ἀ6- 
ΒΟΓΝΘ ὯΟ ὨοΙίς(6,. 

48. βυρσεῖ, Ἰ)οαάγιάρσα ψν6}} οὔβδαγνϑβ (ἔσο (ἢτγ- 
βοϑίομι) {πδὶ (ἢ6 ρυγροβα ἴον ψῆηϊοῇ δὲ. ΓὺκΚο πιρῦ- 
«ἸΟΏ8 ϑιΠΠ01}}8 Ὀυιβίη 685 18, {πα 11 τηϊρῆῃς ἀρροᾶγ ἰδς 
ἈΑροϑέϊα νγ8 ποῖ εἱδνδίβα, Ὀγν {{|6 ἀϊρηϊυ οὗ (Π6 ἰδΐβ 
τοϊγαοῖς, ΔΌΟνῈ ΠΊΘΔἢ ΡΈγβοηβ ἃπαὰ ἰπίηρ8. Απά 80 
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ϑοποείίροη, ψῃῸ Οὔδογνοβ [Πδΐ 1ἢ15 οἰγουτηβίδησα 15 
ῃοΐ πηϑηςοηθα ἴῃ νδΐίῃ, βίησα [Ὠουρἢ (ἢ158 88 ἃ ἰγδάθ 
βιϊρηηδι]Ζαα Ὀγ {Π6 26), γεῖ Ῥείογ ἀϊά ποῖ μιοϑιδῖθ 
ἴο [ἀΓΙῪ Ψ 1 ἢϊπι, ἢογ ἀἰὰ {Π|18 ᾿η} γα δΐτ ἰπ (86 
ορίηΐοη οὗ {πΠ6 οἴ 6Γ8. 

ΟΗΑΡ. Χ. 

ΗΙἰδβογίο (6 Αροϑβι68 ἢδα γϑοεϊνϑα ἴηἴο {Π6 (ἢ τ 5- 
(14 8οςσίθυ ποηθ θυΐϊ 96 .»}18 δηά οἸγοιιπηοἰδο ῥτοβο- 
᾿γί68 (866 11,9. 18, 48.), βίποθ ἔογ πὰ δίοῃθ {86 Ὺ 
τπουρσῇς {πΠ6 θοηοῆϊβ οὗ [6 Μεββίδῃ ψοσὸ ἀδϑιϊηθὰ ; 
Δη4 {πᾶῖ 1τ1Π6 Ο΄ηλέοα, 1 ἐδ που ρατγιϊοἰραίθ 
τποτγοΐη, πιυδὲ ἢγθί Ὀδθοοηθ [53γ86]1{68,. ὈΥ οἰΓοιιπηςὶ- 
βδίοη. 866 Αοῖϑβ 16, 8. ὅ,1 ἃ 4. ὨὨινὶηθ δ ον ἄζηξε, 
ἤοννονθγ, ογάογοα {πὲ} ἴΠοῪ δου] σοτηπηαηϊςσδία τῃ6 
ἀοοσίγίηο οὗ (ΟΠ γίϑβε ἴο {6 (Οοηξϊἶο5 4150, δηὰ δἱπὰ 
{Π6π|, ἰοο, ὈΥ 16 βοἰδιηη τῖΐθ οὗ βαρεϊβπι το 116 ρτο- 
ββϑϑίοη οἵ ἐπ (γι βιδη γα] ρίοη. (866 Μαίι. 428, 19.) 
ΤῊ]5 Ἰπηρογίδηϊ οὔἶοΘα νὰ5 υπάἀογίδκθη Ὀ. Ῥεΐογ, ψῇῃο 
(88 11 18 γοϊαιϑα ἴῃ 1}}18 εαρίθγ) Ὀσουρῃηί ονοσ (ογηθ- 
Π1ὺ5 ἴο (Πα (Πγσιβείδῃ Βε!ρίοη. [{ 15. 16 ορίηίοη οὔ 
τηοδί (οιηπηρηίδῖοιβ ἰἢδι {Π18 (ΟΓΠ6 108 γὰ8 ποΐὶ 8 
θτα Οδη6, Ὀυϊ 4 ργοδοίψέθ Γ᾽ ἐδθ σαέεο, 1. 6. ὁῃ6 
ψ ἢο, Βανίησ Δραηάοηῃρα 1Δοἰαίγυ, δα δ γασθὰ (ἢ6 
96 18} το] ρίοη ; 80, βονψανοῖ, {πδὶ ἢ6 Δα ποΐ το- 
ςοἰνδὰ οἰγοιιηηοϊδίοη, 8δηα ἰῃογοίοσγα οουϊὰ ἢοΐ δα 
πυπιθογοά διποηρ ἰῃ6 ον 8. δὸ ᾿ου]ηρ, ΟὨ5. Φ, 
85δ7., Εδοδέ 158. 46 Ῥιοίαίθ (ὐογηθ!!!, Ηδηηοηά, 
ὙνοΙΪῖ, Βεηβομ, Μοβοβιυβ, Εγηθβιῖ, ΖΙορίοσ, δηὰ οἴμοῦϑ. 
Τδοῖγ δγρυπηθηΐβ ἃγὸ 858 [Ὁ]]ΟὟ 8: 1. (ΟΓΏΘΙ18 18 βαιά 
ἴο Ὀ6 φοβούμενος τὸν Θεὸν. Νον (ἢ}}8 18 ἃ ἢδῖη6 ρσίνοη 
ἰο ῥγοβϑίγίθ οἵ (Π6 ραίβ (868 18, 16. 26,48.) Ἐὸογν 
Ῥτγοβαίγιεϑ οὔ }υβίϊς6, 1. 6. Ο 6 ηἘ1168 ψῃο 84 εἰργδοθά 
{Π6 Φον βῃ ἔδιίῃ, δηὰ ὑηάεγροης οἰγοι πιο βίοη, ΘΓ 
ςοηδίἀογοα 848 Ὠδνίηρ ὈΘοοπια ρδγί οἵ ἰδ “2688 
ΡΘορΪΙθ, δηὰ νεγα Ἵδ᾽ϑὰ ὠὔζειῦδ. 4. (ογησίτιβ οἴδτεα 
ὮΡ [ιΐ8 ῬΓΆγΘΓΒ δὶ [Π6 ΠουΓΒ υϑ08] δτηοηρ [Π6 967} 
(566 8, 80.), δηὰ {πὶ Βα δά γοδὰ {6 ΟἹὰ Ταβία- 
τηθηΐ, 18 ρίδιη ἴτοῦὶ ([Π6 οἰγουτπηδίδησα (Πδι Ῥείοσγ, ἰη 
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ἀοιῃηοηείγηρ, 9ε808 ἴο 6 (ηῆ6 Μεββίδὶ), δρρϑαὶς ἐὸ 
(Π6 ργορῃθοίθβ. Ηδ πδά ἴοο σοηΐογγεα πΔΩΥ ἢὃ6Π6- 
ἤϊθ. οὐ ἐπα ρεορῖίε (νοΓ. "..), ηοὶ {Π6 (ὐδπΈ 68. οὨΪγ, 
μυΐ α͵5ο [6 76».8. 83. ΑἸιπμουρῇ δα Ψ96νν8 ἀϊὰ ποί 
τοίαβα ἴο πιὶχ ψι ἢ {Π6 ρτγοβοίγίος οὐ (δ6 ραΐθ (48 ψ6 
Ἰοάγῃ ἴτοιι ΨΦόβερῇ, Β6}}. 6, 8, 8.), γεῖ {π6 τῶογο τρία 
Ομ68 ἀεβρίβαὰ (ἤδη, βίῃῆςθ 6 Υ δα ποΐ υπαογροηθ 
αἰγουπιοϊϑίοη, ΠΟΥ υϑοα ἴο οὔϑογνα {π6 ργϑοορίβ οὗ 
(6 Μοβαῖὶς ἴ,ϑ8ὺν σοῃσοθγηϊης οἰδθδη δηὰ ῃποΐδδη 
Τη 6418. 

Βυῖ {π686 ΓΟΔΒΟΏΒ 86 οί ΨΟΓῪ σοην Ποϊηρ. ΕῸΓ, 
ἰη (Π6 ἢγβί ρίαςθ, {Π6 ψογά8 Φοβούμενος, ΟΥ σεβόμενος 
τὸν Θεὸν, ΟΥ εὐλαβεῖς, ἃτ6 αἰ80 866 οὗ ἀηψ ὈΘΓΒΟῊβ 
βίυάϊ᾽!ουβ οἵ ρίείγ, πὰ ἢ|16α ἢ γονογοπςοα ἰοναγαβ 
(οά, ὅδε Δςοίβ 18,11. 19, 27. 99, 1Φ. ΤῸΚΕ 1, δ0. 
ῷ, 25. 2 Ῥεί.4,0. Αρος. 11,18. φΦάΪγ. (ΟγΠΘΙ᾿μ8 ἰς 
οαΠ]εἀὰ Ὀγ Ῥεῖογ ἀλλόφυλος, ψ|Γἢ νἤοαιὶ 1{ 48 ηοΐ 
Ἰανν Ὁ} ἴῸΓ 96 νν8 ἴω 4ϑδοςίδίθ. δες 10, 28, Βιιϊΐ ἰδογε 
νὰ8 Ποίῃίηρ ἰπ (ἢ6 ψ οὶ [᾿ν ψοἢ ἰοσραάθ (ἢς 
Βοϊαϊηρ, Βοοιεἱῦ ΜΠ ργοβοίμψέον ὁ ἐδα φαίθ. ΝΆΥ 
[π6 [δ'ν οὗ Μοβδβ ρογιηι6α 10 ἐογείβηθῖθ ἃ ρϑγρθ- 
[1.4] δυοάθ διηοηρ 068, Οἡ Πσοηάϊί!οη {παΐ (ΠΟΥ 
δῇοιϊα γτοποιηορ Ἰἀοἰδέγυ, δηᾷ δὐϑίδϊη σοίη τ] )αΐανοῦ 
᾿ιδα ἃ γοΐδγθησα (Πογοίο ; 8ἃ5 πηϑαίβ οἴἶδυθα τρ ἴο ἸάοΪ5, 
[οοὐ ἔογιηεα ἴγομῃ Ὀ]οοά. (ὅδὅ6ε [,δν. 17, .10..11], 18.) 
Τῇ 1κν Πα ΠΏΟΓΟΥΕΙ φη]οϊηρα ἐΠ6 8Γ86] 168 ἴο 
ἔγβαί 83:16} Ῥχοβϑί γίε 88 ἔθ ]οὐν-οουηίγγηπθη, δηά ἰονρ 
{Ποῖ 848 {Ππρηηδαῖνο8. ([μδν. 19, 88 ὃ 84.) δοε Μι- 
ΟἤΔ6115 οὐ {π6 [ν᾽ οἵ Μορεοβ, δηὰ Νιῖος ἀδ βθῆβῃ 
Πδογοῖ, ἀροβὶ. Αοείὶ, 15, Φ0θ. Ηδῃςα 480 ἴο βιςὴἢ 
ΨΆ5Β μογιη ἰ64 ἴτθ6 Δς6688 ἴ0 (ῃ8 ϑυηββορθοθθ (866 
Αοἰβ 14, 1.) 838α Ἀπ᾿ Ἃγ Ἰηϊογροῦγεα ἢ 0608. 
(ὅεβ 1λκ6 7, 8. ἀπά {ῃ8 ποῖθ οἡ Μεῖΐ(. 8, 5.) Βς- 
Βι465, δα (ΟΤΏ61118. Ὀ6ΘΠ ἃ ργοθοὶ γα οὔ {π6 ρμαίο, 
[Π6 πρῪ8 οὗ [}18Β φοηνδγβίοῃ ψουὐὰ ἢοΐ ᾿ᾶνα οοοϑ- 
βίοηδα 8: ἢ δϑίοῃβῃιηρης (0 {Π6 ΑΡροϑβί]68 8δῃά οἵμοῖὲ 
(ἸἹ, 1.864ᾳ4ᾳ.) 86] γ. (ΟγηΘ 08 ἰ8, 1 11, 1. ΘΧΡΓΟΒΟΙΥ 
ΠΟΘ ΜΠ Οοηξίίο9. (866 «80 10, 84 δὲ 88.) 
Νον ψλδῖ ἰ8 ργϑαϊσδίθά οἵ (ογηα 5 18 ἐγαπϑίοννοά 
ἴο (6 Οεηξίίοο; δῃὰ ἴῃ (ῃ68 (ουης!}} οὗ Ψογιιϑαίφη 
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ῬΡεΐδν οἷδίπιβ ἴο 1.86 1Π6 ρίοτν οὗ ἢγβέ ῥγοδοβίηρ; 
(186 Οὐοβραὶ ἴο {μα (ὐθη 68. (ὅ66 15,7.) Οη κεαἱϊ 
ὙΠΟ ἢ δοσουηΐβ ᾿ἴ 56 618 ΔΓ ΠΊΟΓΘ ργοῦα 0} 16 (μὲ (οτ- 
6 ᾽ὰ8 88 ἃ σεηέϊίε. [Κυϊη.) ᾿ 

1. Σπεῖρα βρη ῆεΒ ἃ οοὐογέ. 866 6 ἢοΐθ οὐ Μαίι. 
97, 27. Σπείρης Ἰταλικῆς. 8ὅ80 (Δ]16 ἃ ὈΥ ΨΔΥ οὗ ἀϊ8- 
εἰποζίοῃ, 88 δθίηρ ἰογηιθα ΤΠ ΘΗ οὗ [{4]18}8 ; 51η66 
τιοϑβῦ οὗ (ἢ6 σοπογίβ δὰ οἴπογ ἰογοθβ οἵ {[ῃ6 Ἐοιηδη8 
(ἤδη βίδιἰοηδὰ ἴῃ ϑγγία δηὰ Ψιάδα βθθῖλ ἴα ἢᾶν Ὀθδη 
γδϊξεα ἐγ βυγουϊποίαία, ᾿Γυ5 Φοβορῇ. Αηΐ. 18, 427. 
τοἰδίθβ {πδί πηοβὲ οὗ ἐπ6 γϑογυυ 5 ψογα ἀσγινοα του 
δγτίδ. ὅθε δἷἰϑδο Β6}}. 1,18. [Ι͂ῃ Οτγαίον᾽ 5 [πϑογρ- 
[10η8, ἢ. 481, ΤΩ ΠΟΏ 18 τη8646 οὗ 4 οολοῦδ πεϊζένηι 
ἐιαίϊοογμηι υοἐμηέαγία φιώ 68 ἴπ δυγία. (Καϊη.) Ὑγεί5, 
ΕἸοΆ 5:18 ραββᾶραβ ἔγοπι [Π6 ατϑοκ δηα 1,Δ0}1ὴ ἢϊ8- 
ὑοτΔη89, ὙΠΟ ΙΔΚ6 τηρϑηςῖοη οὗ [{αἰϊδὴ σοἢογίβ, ΟΣ 
Ἰφρ!οηβ; 848 Τδοῖί. Η]β8ῖ, 1, ὅ9 ἃ 64. 2, 41. 8, 14, 
Αττίδῃ, Τδοίῖς. Ρ. 738. οὐλθθόμη, ἡῶν δὲ αὐτῶν οἱ τῆς 
σπείρης Ἱπαλικῆς πεξοὶ" πάντων δὲ ἡγείσθω Πούλχερ, 
ὅστις καὶ τῆς σπείρης τῆς ᾿Ιταλικῆς ἄρχει. ΨΦοδερῇ. Αηξ. 
10, 9, 9, Β6}}. 8,4, ὦ. 20. (488. 1.. δδ.. Ρ. 884. 1ὲ 
Β6Θη8 ἴο Ὀ6 δάμμριίοα ὈΥ 4} τθοθηΐ (οιηστηθηΐδίουϑ 
δηὰ ΟΥ.68. {π4Ὸ 6 ἃγθ ἢοΐ 10 υῃηάοτγβίδηπ (48 νγ8 
ἄοπα θγ {δ6 οἰάδι (ὐοπηηγοηϊδίουνβ) (6 [{4]18ῃ 1,6 πίοΏ : 
δὴ οττοῦ νυ οἷ (48 Ν ΔΙ ΚΉΔΟΣΥ ΟὈΞΟΓν 65) ΔΓΟΒΘ ἔγουι 
'Γαοϊίαβ δηᾶὰ οὐμοσγ ΨΓΙΟΓΒ ΠΏ ΟΠ 8 [(8]180 
ἐ,εατοη, Ὀνύ ἔδν οὐ ποηθ (ἢ [{4]14η Οὐἠογέ. Ατγίδῃ, 
αρονα οἰΐεά, ἰ8 οῃδ οὗ (86 ἔδνν νῆο τϑητ!οη δη [{ἃ- 
᾿ίαη οοὐογέ. τ. )οάαπαρο, ἤοψνανοῦ, {Ππ1ηΚ8 τἢδὶ 
Μετ. Βίβροθ (80. Βου θ᾽ 8 1,εοΐ.}) 48 ργονθὰ τἢδὲ [188 
[(4]}1}4ῃ 1,οσίοη αἀἰά ποῖ δί {πδι {ἰδ οχιϑί, (μαὲ (18 
σοποῦὶ 88 αἰ ἴογθοῖ ἔγοια ἐῃρ Ἰορί ὁ ΓΥ ΟΠ685, δηά 
(8 ᾿Ῥοάαπάρα οοπ]θοίιιγο8) 88 ἴΠ6 ἐξζειρμαγ οὗ 
(ἢ86 Εοιβδᾶῃ Αονθσηοσ. Αβ ἴο νβείμονς (γί 
85. 8. ΟΘη.16, ΟΣ ἃ «6 ν]8ἢ ῥγοβδίγίθ, τηοϑὶ σθοθηΐ 
Οοιημμοηίδίοῦβ τηδἰηἰδίη (πδὶ ἢδ γγχ88 ἃ ρίουβ (Σδη 6. 
Απά 80 ψαϊοκηδογ, 0 γοιηδγκ8 ἰἢδί (Πο86 ἀπιοης 
6 26ἐγ8 σψο, τπουρ οὗ (θη ]6 οὔἱρῖη δηά υπ- 
οἰγουπιςσβαά, γαῖ νου ρροα {ῃ6 ἔγμα οὐ οἵ (6 
Ιδυλο 68, πΚ (ΟΓΏΘ]ἴτ|8, ἃγο ὈΥ δί. 0κ6 οΔ]]6α. 

ΨΟΙ,. Ι΄ Ζ 
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κατ᾽ ἐξοχὴν, φοβούμενοι τὸν Θεὸν ; δηά ἰῃ5 ἴῃ Αςἰβ 18, 
16. {6 Ιβγϑθ 68 καὶ φοβούμενοι τὸν Θεὸν α΄ Ἃ18- 
τησυ δῃρά. ' 

Ηδετγα γ᾽ ἰβίθίη οὔβογνθβ ἐπαΐ ἢ6 18 σϑ] θα εὐσεβὴς, 
Ὀεσαυβ86 ἢθ δοκπον θιροα οἠο Οοά; Φοβούμενος τὸν 
Θεὸν, Ὀδσδυβ6 ἢ τορι αίοα ἢΪ8 ᾿ξ ὃ. {{ππ το ϊε οὗ [Π6 
1ψν οὗ Ναίινα. ᾿ 

ΤΠδὲ (οτηθ] 08 ψὰ8 84 ΟΘ΄ οπέϊίο 15 4130 ἀθοϊεα]ν 
τὰ ορπίοη οὗ νυ. Ποάαγιάρο, ψ]ο πηδιηῖα!π8 πα 
{Π6 Ὠδπ16 ργοβθί γε ννὰϑ ΠΌΝΟΥ ὈΥ ΔΩΥ δηςθηΐ ΟΥ (ΟΓ- 
Τοοί ᾿γΓ 6 Γ8 (δὺς ἢ} ἃ5 δὲ, [11|Κ6) ΔΡρΙ]Π6ἀ ἴο 8ῃ {Π6]1Γ- 
συπιοϊϑοἃ Ῥογβοη; δηά ἰηάθοα ἢ ροβίνοῖν αϑϑογίϑ 
(απὰ πιοδηΐ, ἰῇ ἃ βοραγαία ἰγθαίϊβ6, ἴο ργονθ) {δῖ 
{Πογ 8 Ὧο βυ ιοίεπι δι Πογγ ἔογ {Π6 αἰδιϊησιίοη 
᾿Αὐῤοθνα ὸ δα 6α Ὀγ ἰοαγηθα πο Ὀοΐνθθη ῥγοβο- 

68 οὗ γὴν μέδοιιϑηο85, ψἢο ὈΥ οἰγΓου Πηοἰδίοη ὈΘΟδΠ16 
ΘὈίοτβ ἴο {πΠ6 ψῇοἷα ἰανν, 86 ργοβϑὶγίθϑ οἵ [6 σαΐέξ, ᾿ 

ΨΠ0, ψογβῃρρίηρ (π6 ἰσαο οὐ, γοπουποίηρ᾽ ἸΔΟἰΔΙΓΥ, 
πὰ βυδι Πρ [ΠΘη86 ]νοβ ἴο (ἢ6 ορβογνβδίοη οἵ [Π6 
βόνθῃ (βυρροβεα) ργθοθρίβ οἵ Νοδῖ, ψϑγ αἰϊονε, 
ἐπουρὴ τποϊΓουπΊοΙ864, ἴο να δηλοηρ (6 96 8, δηά 
σοΏνΘΓΒΟ [ἈΠ}}}Π14Υ]Ὺ ἢ {Π θη. 

{185 ψ6}} ορβογνϑά Ὀγ Ομγγβοβίοπι, ἰδὲ [ἢ6 Ττζοα- 
ΒΌΓΟΙ οὗ Θυροὴ (δηἄδοα δηᾶ τς (διηυτγίοη οἵ (6 
Τια]!]Δἢ απ δῖα ποίΐ πηθηςοηβᾶ, Ὀδοϑιιβα ΠΟῪ ΘΓ 
ΡΟΓβοὴ8 οὗ τὰπκ πὰ διυϊπογιίν, ὕὑυΓ "δοδιι86 τῃοῖγ 
ΤΆΠΚ 8η6 οἴδθϊοίϊαὶ ἀι|65 ΑἸ ποῖ Ὠίπάθγ θὰ ἔγοστῃ 
ἀἰϊϑοπαγρίηρ ἴπ6 ἀυ168 οὗ ρίεῖγ. Ηθ οὔϑογνϑβ, ἴοο, 
[αὶ (ὐοτΠ6 1105, ἰπουρῇ ποῖ ἃ ζ6᾽ν, ἢοτ 4 (ΟΠ γιβιίδη, 
γε νεά τὸ ἐδ οὕ ἃ ροοά (ΟΠ βϑίδη. Ὑδογοίογα 
{κιοε (ΓΕ ευπιδη8) τοῦτον ἰδὼν ὁ τῆς εὐηθείας ὀφθαλμὸς, 
τι καλὰ μὲν τὰ ἔργα, νεκρὰ δὲ, ἔτι πίστιν οὐκ ἔχοντα, 
ἀποστέλλει βραβεύσοντα τοῖς ἔργοις ἄγγειον, ἐς καλῶς 
ἀθλοῦντα στεφανώσαι τῇ πίστει, Ψ ὮΘΓΘ [ῸΓ εὐηθείας 1] 
ςοη͵θοίυγε εὐμενείας. ὅθα Μαῖί. 6,9. Βγ (δε λάος 
5 πιδδηῖ (Π6 Ρϑορὶθ ἴῃ ρμϑησγαὶ, οί θη 68 δηά 
ον. ' ν- ἃ 

8. εἶδεν ἐν ὁράματι, βαῖὺ ἕπῃ α υἱσίοη. ἘΠΟΏΠοτη δηάὰ 
Οἴμθεβ σοηΐθηα (δύ (ἢ}}8 ν]ϑίοῃ νγὰβ ῥγαβθηίθά ἴῃ ἃ 
ἄγεαπι. Απὰ [Π]8 Ορίῃίομ 18 διῃδγαοθά ΡΥ Ἐοβϑη- 
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ΠΟΥ δηἃ Ηροίηγιο 8, (ἢ6 Ἰαϊῖοῦ ΟΚΓ., ψἤομπ πηδι!ηἰδί 8. 
1μαΐ ἴξ βἰρηϊῆθθ 0 τηοτα ἰῃδη 8 πη!ηἀ Ἰογῆιϊ υπάδγ 
186 ἀοιεεγπιϊπδίίου οὗ οι γδοίηρ (ἢ6 ΟΠ τιβίδη Ε6]}- 
σοῦ, δηὰ βοπεΐηρ ἴον Ροίεσ. Απά τὸ {8 ορίῃίοη 
Καϊηοθρὶ βίγοηρ!ν πο] η68. [ΠῚ 18 ἸΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [ῸΓ ΠΊ6 
ἴο Ροϊηΐ οιυἍὧ {πΠ6 φὈϑιγά!γ οὗ {18 Ὠγροῖῆοβιϑ, ἢ] οἢ 
βοδγοοὶν τηρυϊθὰ (ῃ6 Ἀ1]}1 το ιζδιίοη 1{ 1.48 γεοοϊνοά 
ἔτοτῃ δϑίογγ. Οραυβο. 8,181. Τῇθγα 15 ποίησ ἴῃ τἢ6 
ψογάβ (Πδὲ 6448 οἢ6 ἴο ΠΠΔΡῚΠ6 ἃ ἀἄγόαηι. "ΓΘ ΠΟῸΓ 
δὶ ψῃϊοῖ {Π]18 ΠΔρΡρΡοηΘα νᾶ8 οὔθ οἵ (6 Ὠουγβ οὗ 
ῬΓΑΥΘΓ, δης {Ππ|ωἴ τ 8 πγοϑῖ βο]θίηη οὗ 4]1.0. (οσγποϊϊιι8 
ν 88, ἀου Ὀ01658, Θηραροά [ἢ ὈΓΑΥΟΙ ἤδη (6 δηρο]]ς 
ν᾽ 8 ΟὮ Ψ 85 ργεβθηϊθα Ἃο ἢϊ8 νίονν. [{ 18 ψ6}} ουβογνβά 
ὃγ ΓΑσῃιίοοι, (ἢδὶ φανερῶς 15 διἰ64, ἴῃ ογάοχ ἴο ΒΠ0Υ 
(δῦ (ὐγΘ] 18 85 αισαΐο, απὰ 8ᾳνν (15 νι ἢ 8 
ΠΟΓΡΟΓΘΆΙ αγθ8. Οἱ {{||8 β0)]6οὐ (Π6 βίυάθης ΤΔΥῪ 
4.80. ἢ δανδηίδρθ, σοηδ}}} ῬΓΙΟςΘ 18. 

4., ἀτενίσας. δ66 (ἢῆ6 ποία οἡ [κ 992, δ6. Τί 
ἐστι κύριε; 1 81) ΒυΓρτγβοα {π8ὲ 1)γ. οάατγιαρο βμουϊά 
ἤανα γθοοβηϊζΖοά ὯΟ ἸΠΟΓΘ ἴῃ 686 ψοταβ {πδη ἃ 8π6- 
άδη οχοϊδηγδίοη. δη ἃ ργγογ ἰο ΟΟἀ ἰο ργϑβογνθ ΠΙΠ], 
8:10 ἢ 8ἃ8 “ σοοα (σοα." 115, 5. ΓΟΪΎ, 15 88 οὈ)θοίοη- 
αὶ 88 {6 ϑοσιίηϊαη ἱηϊογργαίαιίοη οἵ “ΠΟΙ 85.8 
ψογά8, “ΝΥ 1], ογά, δηὰ τὺ οὐ." [ἃ 18 τηόγθονοῖ 
ἀσϑεϊει6 οἵ δὴν αμέλογὶέψν. Τί6 ἔσθ οὔβ 18 ἰδαῖ 
δάἀορίοα ὈΥ ΒεΖϑᾷ, ““ αιϊὰ π1|6 ν]8." [Ι,η δοΐ, .11 185. 8 
Ροριυΐασγ ἔογῃ οἵ γεβϑρθοι Ἢ] δῆβννοῦ ἴο {Π6. ο8}} οὗ ἃ 
ΒΌΡρογιοσ, ποιρῇ βοιηθίπηθ5 ἴ0 (δὶ οἷ δὴ ᾿ὨΪΘΓΙΟγ, 
ναγγίηρ δοσογάϊηρ ἰο (Π6 ἰοηθ ὉΓ νοῖςα ψη ἢ ΠΟ 11 
5 Ργουοιιηοσοή. [Κυϊποοὶ ἀρ οἰΐε8 βίῃ, ὅ, 1. τι 
ἐστιν Ἐσθήρ; δο 4150 βίῃ. δ, 6 ὅς 7. 7, 2. τί ἐστιν 
Ἐσθὴρ βασίλισσα ; καὶ τί τὸ αἴτημα σου; ἴῇθγα [8 
{Πρ γο σα ἂρ δἰ] }0815 οἵ βοίηβ 5:6) ψογα 88 αἴτημα ΟΥ 
βούλησις. [ἴ πιᾶγ ὑ6 1Ὡρ}15Πη64 ἔπ : ““ν Παῖ 18 γοιις 
Ψ1}}, οὐ Ὀυιδί 688 ψ τί τη 6. 

4. αἱ προσευχαΐ σου ---- ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ΤῊΘ ψοτήβ 
εἷς μνημόσυνον ᾿ιηυ8ῖ Ὀ6 Ροϊηϊοα οδ ἔἴτοπη {Π6 τεϑὲ οὗ 
1{Π6 βϑθῃίθποθ. Αμῃοίποῦ οχαπρίθ οἵ {π6 ρἤῇγϑβα ἀνα- 
βαίνεὶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ΟσΟῸΓ8 ἴῃ Αρος. 8, 4. ἀνέβη --- 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ϑοιια (οιμμηθδηίδίογϑβ (ὨἰηΚ ἔοΓΟ [5 
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τοίδγοποθ ἴο {πὸ εν ]βὲι οριηΐοπ, {πὲ πιο 8 ὈΓΑΥΘΓΕ 
816 οσϑιτίθα πἢΡ ΌὈΥ δηρεϊβ το σοα 1 Ἠδάνοη. ὅ.60 
Αρος. 8,4. ἴον. 14,12. Βῖ {Πθγα 18 6 ΓΘ ὨῸ οο- 
δδϑίοη ἴο δηϊδηρὶα οὐγβοῖνοβ ΜΠ οειοίδὴ ορέπδοηα. 
Τ1{ δϑυςῇ ἃ οϊΐοη 6ΓΘ6 τ ] ν δηϊογίδι πο, 1 πηιϑὲ ἢᾶνο 
Ὀδθη ΟΥ̓ 6 νυΐσαγ, δῃά ἤδνα διϊδθῃ [τοπὶ ᾿πίογ- 
Ργοίηρ ἤσαγαῖνο ᾿Ἰδηριάρθ Ίη ἃ ᾿ΠΠογὰ] βϑεη56. Μοϑῖ 
ΔΒΘΒΌΓΘΟΪΥ {Π6 ψογβ οὐὗἩἨ [ῃ8 ργθβθηῖ ρδβϑᾶρθ ἤδνβ 
{Π6 βδῖὴ6 πὴ δϑηϊηρ 88 ἴῃ086 {ὈΓΓΠΘΓ ΟἿ [ἴῃ νο . 81. 
εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ ἀνέβη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 
ΚΚυΐϊηοοϊ, ἴοο, δά ἀϊιο68 ΘΧδΏΊρ65 οἵ {Π||8 156 οἵ ἀναβαί- 
γειν τοίη 1 Μδος. 1, 81. κἡ κραυγὴ τῆς πόλεως ἀνέβη εἰς 
τὸν οὐρανὸν, 1. 6. ἴο Οσοά 1η ἤδράᾶνεη. Εχοά. 2, 98. καὶ 
κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν ᾿Ισραὼλ ἀπὸ τῶν 
ἔργων, καὶ ἀνεβόησαν" καὶ ἀνέβη ἡ βοὴ αὐτῶν πρὸς τὸν 
Θεὸν. Τῆδ μνημόσυνον (σοηζίηι.68 Κυΐηο6}) 18. δαᾳυΐ- 
ναϊθηΐ 10 μνημεῖον πα {Π6 [,Αἰη πιοημηιθηέμηι. 80 
{πΠ6 Ηεὺ. Τ᾽ ἀδηοίεβ μιοπμπιοπέμηι ἴῃ Εἰχ. 12, 14. 
98, 14. 80, 16. δηὰ 4οβὶ"ν. 4,7. Νον βίησο ποπ- 
γπεηί8 816 δεῖ ΠΡ [ῸὉΓ ῥγθϑεγνίηρ δηά γϑοογάϊηρ τἢ6 
ἸὩΏΘΙΏΟΓΥ ΟὗἁἨ ΔΥ ΡΘΙΒΟῚ ΟΥ {δίηρ, ἤδηςα τῃ6 ἮδΡ. 
ΠΣ ἴῃ Εχοά. 17, 14. (νῆογε ἴῆ6 δδρί. γϑπάθν εἰς 
μνημόσυνον.) ΝοΉἢ. 9, 10., Απὰ Μεὶ. 8, 16., «͵8ο βὶσ- 
ηἰΠοἀ γεπιθηιδγαηοθδ; δηα {Π6 ον 15} τ ῦίζογβ 80 υδδὰ 
μνημόσυνον. ὅ66 δὲν. 4δ, 1, 10, 18. 86,6. 1 Μδςοα. 
8, 77., Δηὰ 2 Μδςοο. 6, 8]. 

ὅ. καὶ νῦν, ““ ὨοΟν {Π6η. ΑἸἩ Πογίαςοτγυ ἐουπλιΐα, 
ΘΧΔΙΏΡΪ68 οὗ νηοῦ ἀγα ρσγοάυσοα ὈνΥ Εἰβηθγ ἴτοῖι 
Χοθορἤοι δηὰ “ἘβοΠίηθ8. Μετάπεμψαι, δοεπα 70γ. 
Ι͂ῃ {Π|8 8Β6η86 {π6 ψοσγά 18 υβρὰ ἴῃ (6 Ὀοβδὶ ΟἸβββίοδὶ 
ΕἸ ΕΓ8, θβρθοία! ν “ΠΟΥ 488, Δηἀ Δ] ποϑὲ Δ᾽ γα γ8 ἴῃ 
1Π6 παῖ. 1]6 νοῖοβ, ψἤοϑα ἴόεοθ ψγΧ6 τῇδ ἤθγθ Ρ]δΙηΪν 
ἀΐβοθση. ΕῸΓ ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος ΠΥ ΜΆΚ. ἢᾶνα 

τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον, ΜὨΪοἢ τοδάϊηρ; 15 Ρτγείοσγοα 
Ὀγ Μαιιίς δηὰ σι θβθδοι, ΤῸ πΊ6 1ΐ ΒΡρθδγβ ίο δ6 
ἀογίνοὰ ἔτοιη {Ππ6 τηαγρίη: δηὰ {ἢ τῷ οἰοραπί 
Τοδάϊηρ᾽ Β66Π18 ἤθΓ6 (48 β,ΘΏΘΓΑΙΥ ἰπ ἴΠ6 Ναὰνν Τοβία- 
τθῆϊ ὑ ΠΣ 5 
- 6. δενίδεται παρὰ τινι Σίμωνι βυρσ εῖ ““ 15 ἃ συιαϑι,᾽" ἄζο. 
ἘΞενίξεται ῖΒ ὈὉΥῚ Ηδβγυοδίι8 ἘΣ μἰαἰαξα ἐἐνολυ άται 
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66 {Π6 νδ]ιδῦ]α ρῥἢΠοϊορίςαὶϊ 1] υβιγαῖϊοηβ οὐ {Π]8. 
ψΟΓ Ὀγουρῇῃς ἰογιναγά ὈΥ ναοκηδογ. Σίμωνι βυρσεῖ, 
ΔΊΙΟΗ α ἰαΠΉΘ} ΜὮΏΟ 18 Βυρροβοά, ἔὥϊοῃη νϑγ. 48., 
ἴο αν Ῥθβθῃ οἣα οὗ {πε (γιϑιίδηβ. ΒΥ βυρσεὺς 15 
Ὠοΐ πηθδηΐ ἃ Ομ 167 (88 ΞΒ0Π16 ΘΧρ]δίη 1), Ὀὰΐ ἃ ἐαππον, 
9η6 ΨηὴΟ 5βοϊεηβ, δηά οἰδμογνν δα Ῥγθρᾶσο8 βυρσαὶ 
(}14.68) ἔθ νᾶγῖίοι!β 0.868 ; ΓΟραγαςα ὈΥ {Π6 Δηοίοη 8 88 
ἃ ΨΘΓῪ τη68ῃ Οοσουρδίϊοη. δε δοῃορίίς. Ηοτγ. ΗρΡγον 
νοί8. ἰῃ ἰοο., δηὰ ῆΥ᾽,αῖὶς 8 2185. 46 διτῶοῃρ σοτίδσίο. 

᾿ . παρὰ θάλασσαν. Αἰποηρϑί {ῃ6 δηοίθηΐδ, ἰδη- 
ἩΘΓΒ ᾿ι868 ἰο ἢᾶνα ἢν ἤοῦυβ8685 δηὰ ψογκΚβῆορβ δραγί 
ἔτοῃι ἰονν 8 (ὁπ δοσουῃηΐ οὗ {Π6 ἔθεἃ οἄουτ αγίβίηρ 
ἤτοι ἰπ6 ἀ684 δηϊπ8}5), Δη ἃ πόαν γἵυογ 5, Γ᾽ σοηνθη]- 
Θηθ6 οἵ ψαΐθσ ΠϑΟΌββασΥ (0 {π6 ργοραγαίίοη οὐ (Π6 
5Κῖη8. δὸ ΔΑτγίριηά. 1, ὅ8, νεκρών ἄπτεται σωμάτων ὁ 
βυρσοδέψης, καὶ τῆς πόλεως ἀπώκισται. Βαγοηἢυβ. 
Μιβοῆ. Τ᾿. 4, Ρ. 64. (δάανογα οἵ. βθρυϊογα βαραγδηξ 
οἱ ΘΟΡΙΑΥΓΪΠῚ 1.. ΟὈὈΙΪΟΒ ἃ ον! 6. ΝΟΥ 15 1 (88 
Ῥ Α]οἢ οὔϑογνθβ) σοιΐδίη, θθοδιβθ δί. [ΚΘ βᾶγβ {Ππᾶ| 
ΘΙΠΊΟΠ 5 ΠΟοι86 ψγ)ὰ5 δ Φόορρᾶ, {ῃδί 1Ἢἃ ψ88 βἰίυδίοα ἴῃ 
[Π6 ΟΕΥ 1ἰ56]ξ, βίης δωδωγθ, Θβρθο οί! γ ἢ 830 
βῃογί ἃ ἀἸβίδησθ 85 ΗΥ οὐ] 8, ἀΓΘ ΓΟΟΚΟηΘα 85 ἔοΓ- 
ἱηρ ρᾶγί οἵ ἃ εἰἰγ. (Κιιϊη.) 

6. οὗτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν. ΤἬθΒ6 ψογάϑ 
816 νη ηρ ἴῃ 80Π)6 ΝΘΓῪ ροοῦ ΜΚ. δηά δ γβί δ, 
δηά ἴῃ οἰδοῦβ Ψ6 ἢἤδλνθ δηοίῃου δἰηείαγ' δοηίθησο. 80 
ἀπο! !, ̓ ηἀο664, 15 1 ἰο δοοουηί ἴοσ {ΠΕΣ Ομ βϑίοη, 
ΔΑ 80 ΘΆΒΥ [ῸΓ {Π61Ὑ 1ηϑογίίοη, [ἢδὲ 1 Δβϑϑθηΐ ἴο ὟΥ εἴ8., 
Οσίοϑρδοι, Μαιῖδ, δηα οἵδογθ, ὑπαὶ {ΠΟΥ ἃγα ἀ6- 
τἰνοὰ ἔγομῃ ἴΠ6 τηδγρίη, ψἤθγ {ΠῸῪ ψψαγα ποίθά ἔτοη, 
9, 6. 10, 82. 42, 10. 11, 14. 

7. ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὃ ἄγγελος. ΗδιηΓΙΟΠ 5 δηα Κιιὶ 
ὯΟ06], τηοϑὲ ὈΠΥΑΓΓΔΔΌΪγ, ἰακα ἰἢ686 ΟΣ 8 ἴο 8 
δαυϊναϊοηξ ἰο ““ Πηϊΐα Θοϑία8).᾽ Δύο τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ, 
καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ. ᾿Ευσεβὴς τηυϑὲ ἤδῖα Ὀ6 Δ Κοη 
ἴῃ [06 538Π16 8686 88 }ιι8ὺὑ αΐογθ, ΠΘΓΘ 10 88 ΔΡ- 
ΡἰΙοα ἰο Οογμϑίτι8, πϑι 6} Υ, ἃ ν᾽γίαου 8 ρθίβοῃ, ἃ ψοσ- 

ἘΤΤΠ6 Αἰἰ68 υβεὰ, ποΐ βυρσεὺς, δκίππον, Ὀὰΐ βυρσοδέψης, ὶ. 6. ἃ 
βίη βοίζβηβ, σογίδυϊ8, ᾿ἰεαῖ ον π] Κα ῦ, (μη Ρ ( ΐοἢ ὑγογὰ σΟΠΊοΣ 
ἔγοτη ἐαὶπ, εορφηαῖς ψ 1} ἴ.6 Εγεηςἢ ἐείπάγε, ἴο δέαὶ").. 
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ᾳυοηάδηι διάουία Ὠϊο Εδοογδι : ψβεγα ϑογνῖῦβ ΓΘ’ 
γαατῖκϑ, ““ δ 8 πηδηΐδιιβ, υἱ Η γοϊ 68 εοίορδηϊς.᾽᾽ Κυϊ- 
06] τοίθγβ ἴο διιοίοῃ. 11. Αὐρ. ς. 78. δὰ ΕΓδηβἢθὶπι 
οη (τί. ὅ, 9, 19. 564. 

ΤΠ αδ6 ψογὰβ ἃγα ρἝΠΏΘΓΑΙΙΥ υπαοτβίοοά 845 1ἢ (Π6 
νιον οχηϊθιίοα το Ρείοσ βίοοϊζβ οἵ οἱοί 68 ὑτγο- 
νἹἀοα ἔοσ {πΠ6 ροοῦ. δοιγα τεσθηΐ (οιηπιθηϊδίοῦϑβ, 
Πούνονογ, 85 Κυίποοὶ, (ἀπ ἔογπλοῦ]Υ Ογρτίδῃ,) 80Ρ- 
ΡοΟβ6 {Ππ2| {Ποὺ 8ηονθά Ῥεῖογ ἰῃθιῦ οἱ σαγπιεηίς 
Β:0ἢ 48 ΠΟῪ δὰ (ἤδη οη, δπά νοῦ Πα Ὀδοη 
846 δηά ρίνεπ ἰπ6πὶ ὉῚ ΤΑΌΙΠ4. Τ 5, ᾿πάἀδοά, 
566 18 16 ρΓδίδγαθ!α ποθ οὗ ἰακίηρ {(ῃ6 ψογάβ, δηὰ 
18. ΠΊΟΓΘ ἈΡΤΘΘΑΌΪΕ ἴο Ψ ἢδί 6 δου !ὰ ὀχρϑοῖ; ἐπουρὰ 
1π6 σοπημηοῃ :ῃἰογργοίδιοη 18 ἸΏΟΓΘ Θϑβιν οἰ οἰ α 
ἔτοιῃ τ 6 ψογὰβ 88 {6 πον 8ἰδηά, δὰ ἴῃ ἃ Οαδεὶοαξ 
αμέδογ Ὧο οἵδοσ οσοιϊὰ Ὀ6 {πουρὶ οἵ. 

ΓὨ6 οχργοββίοῃ μετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἴγ48 στοαί 5: Ρ}1Ο}{Υ 
8 η4 ραίποβ, δῃὰ 15 ποῖ υηίγεαιθηοΥ ἰουπά 1π {6 
ΟἸαβϑῖολὶ ψτίθιβ, ἔγοπὶ ψνἤοπη 86 ν γα] Θχϑι 68 ΔΓῈ 
ὑγοἀιιςβὰ Ὀγ δεἰϑβίεϊη. 

40, 41. ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας. Οη {158 πιξέά ΞΒ6η56 
οὗ ἐκβάλλειν 866 ἴΠ6 ποία οἡ Μαῖί. 9, 95. Ρείογ 
8668 (ο ἢδνα 1ηϊἰἰοα ἢ8 6586 ἃ Μαβίθγ οὐ 118 
Οσσαϑίοη, ΠΟΙ ΨΘΙΟ 58 δοίίοῃβ (οἡ ψηϊο 566 (Π6 
(οτηπηοηίδίοτΓβ) αἰ 881 }1|τ. δ66 2 Κιηρβ 4, 88. ΤΠΘΓΘ 18 
βτοαῦ ἀθ  ΙσΔ 0 Υ ἴῃ {Π 6 ψογά8 ἴδουσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισε. 

41. παρέστησεν αὐτὴν ϑῶώσαν, ““Δῃὰ δα οΘΧὨΙ θα 
Π6γ ((ο {ἢ 6π})} αἰϊνε." ὙὍὙΠογα 18 στοαί οἰθσδῆσο ἰῇ 
(8 ι.56 οἵ παρίστημι, οὗ ψ ἢϊοἢ δη Θχδιηρίθ 185 ψίνθη 
Ὀγ γοειδίθιη ἔτοιι ϑεχί. Ἐπὶρ. 9254. ὅτε ᾿Αδμήτῳ ὁ 
Ἡρακλῆς τὴν ΓΑλκηστιν γῆθεν ἀναγαγὼν παρέστησε. 
Τῆθ δοορίοαὶ ΤΠεοϊορίδηβ οὗ Οδγιηδηγ, ἃ8 τἰβ08], 
ἀθῃγ (μδὲ ἰδ 8 ΔΠῪ πιῖγαοῖϊθ. ὍΤΠοὶγ βρθουϊα- 
(008 ΓΘ, ΠΟΘ ΘΙ, 80 ἰΠἸΟΓοι ΙΒ ν ἀρϑυγὰ 845 ἴοὸ ἀ6- 
ΒΕΓΝΘ ΠΟ ΠΟΙίΙςΒ. 

48. βυρσεῖ. Ἰλοαατιάσα ν᾽ 6}} οὔβεγνθβ (ἔσοαι Οἢγγ- 
βοβίοπῃ.) (δι {ῃ6 ρυγροβα ον ν οῖ δὲ. [Κ6 τηθη- 
εἸο 5 ϑη ον 8 Ὀυϑ: Π685 18, {πα ἴ{ πιρῇς ἀρροθᾶγ (Π6 
ἈΑροϑβέϊα ν88 ποΐ οἰδναίβα, Ὀγ τὲ ἀιρηῖυ οὗὨ {86 ἰδία 
ΖΏΊΓΆΟΪ6, ἀῦΟνΘ ΠΊΘΔΏ ΡΕΓΒΟΩ5 ἃπηα ἰπίηρθΒ. Αῃηά 80 
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δομοοίίροθη, ννῇο οὔϑογνοβ (δι 1}18 οἰγοι ηβίβης6 18 
Ὠοΐ τηδηςοηρὰ ἴῃ νϑῖη, βίης ἐπουρῇ (ἢ158 νγ8ἃ8 ἃ ἰγδὰθ 
δι ρπηδίΖαὰ Ὀγ 1η6 26 )}8, γεῖ Ῥεϑίθγ ἀϊὰ ἢοΐ μιοϑιίϑίθ 
ἴο (ΔΓΓῪ σι Πΐπ), ποῦ αἱ 118 1πΠ]΄υγα ἢΐαλ ἢ [84 
ορίηΐοη οὗ {πὸ οἰ6 18. 

ΟΗΑΡΟΧ. 

ΗπΠογίο {πὸ Αροβείθβ Πδα γϑοοϊναά Ἰηίο {Π6 (ἢ γὶ8. 
([4Δη βοσίθυ ποηθ ὑθυΐϊ 678 δηα οἰτγοιιηοϊβοή ργοβθ- 
᾿γίε8 (866 11,9. 18, 48.), βίποθ. ἔογ ἰῃθπὶ δίοπε {Π 6 Ὺ 
τπουρης [ἢ Ὀοποῆϊβ οὗ 1Π6 Μεββίδῃ ψογα ἀδϑιϊηθα : 
8δηα τας 6 Ομ θα, 16 ἐδεν νουϊὰ ραγίἰοἱραΐθ 
τῃδγϑίη, τηιϑὲ γε Ὀθοοιηὴθ [3Γ86]1168, ΌῪ οἰγουπηςὶ- 
βίοῃη. ὅ66 Αςἰβ 16, 8. ὅ,1 ὅς 4. ινίηθ Ργονίάρηςο, 
ἤονενογ, ογάθγεὰ {πὲ (ΠΘΥ Βῃου]α σομητηιηϊσαξα τῃ6 
ἀοοείγίης οὗ ΟἸγιϑὲ ἴο (16 (Οὐφηέίίος αἴ5ο, δῃὰ δἱηὰ 
τἤθπ), ἴοο, ὈΥ {πΠ6 βοἰαπηη τ οἵ βαρίίβηη ἴο [Π6 ῥτο- 
[ββϑβίοη οὔ {6 ( γίβίδη γε! ρίοη. (866 Μαῖί. 28, 19.) 
ΤῊ15 ἱπηροτίδηΐ οἿοΘ νὰ5 υηἀογίδκοη ὈΥ Ῥεοΐογ, ν ῇῆῸ 
(88 11 18 τοϊδίβα 1 {1}}18 σἢαρίθγ) Ὀσουρῃί ονοσ (ογῃθ- 
᾿ὰ5 ἴο {π6 ΟΠ γιβίίδη Βα] ρίοη. [{ 15 16 ορ!πίοη οἴ 
ταοϑί (οπηπηδηίδίογβ {Πδῖ {Π18 (ΟΓΠΕΙ ΙΒ τγᾶ8 οὶ 8 
πθγα Οδηι6, θυ ἃ ργοδοίψέθ Γ᾽ ἐδε ραΐίο, 1. 6. ΟὯ6 
νν ἢ, ἢανίηρ Δραπάοηθα 1ἀο]δίτγ, μδα οὐ ργδοοὰ {Π6 
ον 8} ΓΟ] ρίοη ; 80, Πού ν , ἴΠδὲ 6 δα ποΐ τε- 
οοἰνδὰ οἰγοιτησὶϑίοη, δηά ἰῃογοίογα οουἹὰ ποὲ ὃ6 
πιυηθογοά δηιοῆρ ἴῃ6 206)8. δὸ 6 υ]Π]ηρ, ΟΠ. Φ, 
857., Εδοδέ [)1588. 46 Ριοίαϊα (Όγηθ}}}, Ηδπιηοηάᾷ, 
ὙγοΪ, Βοηβοη, Μοβοδίυβ, Εγηθϑίὶ, ΖΘ ]ογ, δηα οἴου. 
ΤἬοῖν ἀγρυμπηθηΐβ ἃΓῸ 88 1ΟΠ]ΠΟΥ 8: 1. (ΟΓΏΘ]1118 18 8814 
(ο ὃ06 φοβούμενος τὸν Θεὸν. Νον {ἢ18 15 ἃ πδῃη6 ρσίνθη 
ἴο ρῥγοβεϊγίθ οὗ ἴπ6 ραίβ (866 18, 16. 26, 48.) ον 
ΡΓοβο  γίθϑ οἵ 1υ.83{166, 1. 6. ΟΙ6 {1168 ψΠο ἢδΔ4 ἐπιργδοθά 
{π6 ΖΘ ]ϑἢ (1 ἢ, δη ἃ πηάθγροηθ Οἰγου ΠΟΙ βίο, ΝΘ ΓΘ 
φοηϑίἀογοα 848 Πανίηρ Ὀδοοπία ρα οὗ {πὰ 96 18} 
ΡΘΟρΙς, δῃὰ ψεγα οδ δα ὑδισδ. 4. (ογηα 185 οεγοὰ 
ὋΡ ἢί8 Ῥγδυθγβ δὲ {Π6 [ΟὉ ΓΒ τϑυ8] διηοηρ [Π6 76 }»Ν»8 
(866 8, 80.), δηὰ {π8ὲ 6 δά τοδὰ {πῃ Οἱά Τεβία- 
τηοηΐ, 8 ρῥἰδίη ἴσου (ἢ6 οἰγουμπηδίδησα (Πδὶ Ῥαίοσ, ἴῃ 
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ἀεπηοηείγαςηρ 906505 ἰο θ6 {π6 Μαοββίαἰ, δρρϑδὶβ [0 
Ἐὴ6 ρῥτορῃθϑοῖεβ. Ηδς διά ἴοο ςσοηΐεοιγεα τὭΔΩΥ Ὀ6η6- 
ἢϊβ οὐ {δε ρεορίε (νοτ. “2.), ἢοΐϊ {ῃ6 (πε [68 ΟὨΪΥ, 
δυΐ 4150 {6 06ν}8. 8. ΑἸΙπουρῇ [86 ζ96ν85 αἰὰ ηοὶ 
τοίιβ6 ἰο πιὶχ στ (Π6 ρῥγοβεϊγίθβ οὐ {86 ραία (49 ψ68 
Ιϑάγῃ ἔγοπι 9 βθρἢ. Β6]]. 6, 8, 8.), γεὺ (ἢ6 τηογα σε ρίὰ 
ΟὨ68 ἀο6βρ 864 ἐΠ6π), βῖῃσ 6 6 Υ πὰ ποῖ πα οΓροῃθ 

᾿ ΟἸΓΟΟΠΟἸΒίοἢ, ΠΟΙ 564 ἴο οὔϑεγνα [ῃ6 ργδοορίβ οὗ 
{ηΠ6 Μοβαῖς 1,ῷν σοησργηίης οἰθδη δηὰ υπῃοΐϊρδῃ 
688. 

Βαι {π688 ΓΕΒΒΟΏΒ βθθγὰ ποῖ ΨΕΤῪ σοηνίποίηρ. ΕῸΓ, 
ἰη {Π6 ἢγβι ρίδοθ, (ῃ6 ψογ8 Φοβούμενοφ, ΟΥΓ σεβόμενος 
τὸν Θεὸν, ΟΥ εὐλαβεῖς, ΓΟ 4180 ιι86 οὗ ἀπ ΡΘΓΒΟῊ8 
βίου. οὐ ρίεΥ, δηα ἢΠοὰ ἢ σονογθῆοα ἰονϑγας 
(οά, ὅδε Αοἰβ 18,11. 19, 27. 294,12. Ταῖκο 1, 580. 
φ, 25. 2 Ρεί. 4,90. Αρος. 11,18. ΦαΪγ. (ογπαιιι ἰς 
οδ]εὰ Ὀγ Ῥεῖθν ἀλλόφυλος, “ἢ ΨὮοαὶ ὁ ψγ88 ποῖ 
ἰανν ἔν! ον ψενν8 ἴω δϑϑοσίδίθ. δ6ε6 10, 28. Βιυϊ {πογο 
Μ͵ὰῈ8 ποίῃιηρ ἴῃ (Π6 νοΐ [᾿ν ψῃϊοἢ ἰογθαάθ (ἢ 6 
μοϊάϊῃρ βοοιεῖν ὙΠῸῺ ργοβοίψέον οὐ ἐδθ φαίθ. ΝΑῪ 
([ἢς [ῃνν οὗ Μοβεβ ρεγπι θα ἴο ἰοτγαίβηοῖβ ἃ ρΡΕΓρΘ- 
[04] δροάς διηοηρ 9068, Οὐ Πφοηάϊίοη ἰῃαι Π6Υ 
8ῃοι ἃ τοι 06 1ΔοἸδίΓγΥ, δηὰ δὐϑίδιη ἔγοιῃ τυ δέανοῦ 
᾿ιδὰ ἃ γτείδγθηςθ {πογοΐο ; ἃ5 ηδαίβ οἴἶϊεγϑα τρ ἴο 1405, 
[οοἀ οτιθα ἴτοιῃ Ὀ]οοά. (ὅδ68 ἴ,δν. 17, 10. 11, 18.) 
Τηα [ῃνν Πα] τὩΟΓΟΥΘΓ φη]οϊπραὰ {Π6 ϑγδρ [68 ἰοὸ 
ἔγοδί δῃςἢ ργοβοϑίγίεβ 88 [6] ]}οὐν- οι Γγπηθη, ἀπὰ ἰονς 
{πο 88 {ἰπειηδεῖναα. (ἴμεν. 10, 88 ἃ 84.) δος Μι- 
σἤ 0115 οἡ {πΠ6 [δ΄ οἵ Μοξβοϑ, δπὰ Νιίοῆ ἐς 536ηβι 
Ὠδογοῖ. Αροβί. Ασί, 15, 29. Ηδησα αἶ8ο ἴο βι)εὴ 
ΨΆ58 ρογιηϊ (64 ἴτ66 Δοοθ88 ἴο (ἢ8 ϑΥπββοραθβ (866 
Αςβ 14, 1.) δῃᾷὰ [δηλ δὺ Ἰη οΓροῦγεα ψ ἢ {0608. 
(ὅ6ε6 [μκὸ 7, 8. δὰ {π6 ποῖθ οὐ Μεῖί. 8, ὅ.) Βο- 
5465, δὰ (Ογη6]118. θ6Θη ἃ ργοφείγία οὔ {Π6 μαίο, 
τῦ6 πον8 οὗ [118 φοηνδγβίοῃ Ψψουὰ ποΐ αν οοοᾶ- 
βἰοβαά βοῇ δϑίοηϑηπηθης το (ἢ 6 ΑΡοβί]68 δῃᾷ οἵ ιοῦβ 
(1, 1.864.) ϑ8εγ. ΟΟγΠο 8 18, 1011, 1. ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ 
πη θογοά ἢ Οοηέϊίοθ. (ὅδ66 αἷβο 10, 84 ὃς 86.) 
Νοῦν ψΠδί 18 ργϑαιοδίθα οἵ (Ὄγηο] 8 18 ἐγαμϑίεννεα 
ἴο (6 Οεηξίίοθ; δηὰ ἴῃ (868 (ουης!! οὗὨ Ψεγυϑαίς) 
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ῬΡεΐογ οἷδὶπιβ ἴο 1 π}86}} ἐΠ6 ρίοτν οὗ ἤγβε ργοδοβίηρ 
(86 αοβρεὶ ἴο ἐμα Οφϑῃξ 68. (866 15,7.) Οη εαἱϊ 
γΠΙΟἢ δοσουηΐβ 1 566 Π|8 ὯΓ ΠΊΟΓΘ ὨΓΟΡΔΡ]6 (Ὠδὲ (ογ- 
6 1108 88 ἃ σεηέϊίε. (Κυϊπ,) ι 

1. Σπεῖρα 5ἰσΏ 685 ἃ οοὐογέ. ὅ66 {}6 ποΐθ οὐ Μαίί. 
47, 27. Σπείρης Ἰταλικῆς. 80 ΠΑ] ἃ ὈΥ νΔΥ οἵ α18- 
(ποϊοη, 85 θοίηρ ἰογσιηθὰ οὨιοῆγ οὗ 1{4]14ῃ8 ; 866 
τηοϑβῦ οὗ {πΠ6 σοῃογίβ δῃᾷ οὔοσ [Ὀγοθβ οὐ {Π6 ΕΒ ομηΔη8 
(θη βίδιοηδά ἴῃ ϑγτία δὰ ἀδθα βδθϑῖ ἴο ἢᾶνα Ὀθθῃ 
Γδϊβοα [τό Ῥγουϊποίαίδ, ΓΏυ5 ΦΌ86Ρἢ. Απὶ. 18, 97. 
Το δίθβ ἐπδὶ πηοβί οὐ 1ῃ6 τϑογυ 8 ψογο ἀσγίνοα ἵτοῦ) 
δυγιίδ. ὅ8β δἷ8ο Βε]]. 1,18. ἴῃ Ογυίΐογβ 180 11ρ- 
1018, Ρ. 481, πιθηξ! ἢ 18 τηδάβ οἵ ἃ εολοῦς πεἰξένιηὶ 
ἠεαϊίοογεηι υοἐωπέαγία φω 65 ἴη δυγία. (Κυϊη.) εί5. 
αἰΐοβ 5112118Ὁ ράββϑᾶζεβ ἔγοπι (ῃἢ6 ατοκ δηά 1,3.1ὴ ἢ18- 
ὑοτίδη8, 80 ᾿ΔΚ6 τηϑηςοη οὗ {418 σοἢογίδ, ΟΥ 
ἸθρίοιΒ : 48 Τοῖς. Ἠ]5(. 1, ὅθ ἃ 64. 92, 41. 8, 14, 
Αττίδῃ, δος. Ρ. 78. προτετά δὲ αὐτῶν οἱ τῆς 
σπείρης Ἰταλικῆς πεξοὶ πάντων δὲ ἡγείσθω Πούλχερ, 
ὅστις καὶ τῆς σπείρης τῆς ᾿Ιταλικῆς ἄξχει. Φοβθρῇ. Αηξ. 
10, 9, 9, Β6}]. 8, 4,2. Ὁ. (488. 1.. δὅ. ρ. 884. 1ὲ 
8668 ἴο ὃὈ6 δάπριιο ὈΥ 4}} τθοθηΐ (ὐοπηπηθηΐδίουβ 
δρᾶ ΟΥίοβ. {πὶ 6 ἃγθ ἢοῦ [ὁ υηαογβίδη (85 νγ88 
ἄοπα ὈγῪ {ῃ6 οἰαοι (᾿(οῃημγχοηίδίοΒ) [6 [{Δ]]16ῃ 1, οαίοκε 
δῇ. ΟΙΤΟΥΓ ψὨ]Οἢ (45 γ᾽ δ σΚΉΔΟΣ Οὔβοῦνε 8) ΔΓΟΒ6 ἔγοι 
ἹΓαοῖῖυβ δηα οὐῇϑῦ ΨΓΠΈΟΙΒ ΠΙΘΠΓΙΟΠΙΏΩ 8η [1.8] 18 
1, ερίοη, Ὀυ ἔθ ΟΥΓ ποπδ (Π6 [(4]14η Οὐὐογέ. Ατγίδῃ, 
δρονα οἱϊαά, 18 οη6 οὗ {Π6 ἔονν νῆο ϑηθοη 8ῃ [{ἃ- 
Ια οοὐογέ. Ὧν. οάατασο, πονόνογ, {Π1η}κ8 ῃδὲ 
Με. Βίβοοὺ (8Ρ. Βου θ᾽ 8 1,οοἱ.) 48 ργονβὰ {πὲ (6 
μα] δὴ 1οσίοη ἀϊᾷ ποῖ δὲ {πδΐ {ἰπ|6 δχίβϑί, [δὲ {18 
οοἤογὶ ψ88 ἀἰἴογθοῖ ἔγοτα 1ῃ6 ἸΘρΙΔΓΥ ΟΠ65, δηά 
(89 ᾿Ῥοιάπ μα σοπ)θοΐιιγαβ) γ88 (6 ἐϊδισμαγά οὗ 
{η6 Βοιδῃ Οονοθγηοσ. ΑΒ ἴο ψῃοίμον (Ὁγῃθ 8 
ὍΔ5 8. ΘΏ{116, ΟΥ ἃ εν 8 ῥτγοβαϊγίθβ, τηοδί σθοθηΐ 
Οοιημηοηίδίοῦβ τηδἰπίδιη {(παΐ ἢ6 88 ἃ ρίουβ (δης 6. 
Απά 80 ψαϊίοκηδοσ, ψῆῸ γϑλδγκβ ἰῃαΐ ἰπο86 διηοηςς 
ἐῃ6 Ζεν8 ψῇο, 1ποιρἢ οὗ (απ }]6 οεἱρίη δηῆ υη- 
οἰγουπησίβοα, γοῖ ψογϑρροα {Π6 τὰς Οοά οὗ {π6 
Ιδυδοὶ 68, κα (ογηθ τι8, ἃγο ὈΥ δι. κῈ σα] θα. 

ΥΟΙ,. [ν΄ Ζ 
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κατ᾽ ἐξοχὴν, φοβούμενοι τὸν Θεὸν ; ἀπὰ {πυ8 ἴῃ Αςίβ 18, 
16. (6 Ι8γδο 68 καὶ φοβούμενοι τὸν Θεὸν ἅτ ἀΪ8- 
τἰησυ Βη64. 

Ηετγο Ὑ᾽ εἰϑίεϊῃ οὔβογνεβ {παἰὶ ἢ 18 οδ]]θα εὐσεβὴς, 
θοσοαῦϑα 6 δοκπον]οιροά οὔθ Οοά; φοβούμενος τὸν 
Θεὸν, Ὀασδι86 ἢ6 γορυ αίθα ἢ18 δ ὃγ {Ππ| ταϊα οὗ (ἢ 6 
1,νν οὗ Ναίινο. ; 

ΤΠηδὶ Οογποιυβ ψὰ8 ἃ ΟΘ΄ οηέϊϊθ 15 4130 ἀδοϊήθαϊν 
1|16 ορίηοη οὗ [)γ. Ποάδάνγάρο, ψῇῆο τηδἰηϊδῖηβ ἰἢδί 
[Π6 πδη16 ῬγΓοβοθὶ γε ΨΆ8 ΠΟΝΘΙ ὈΥ ΔΩΥ 8ης6ηΐ Οἵ (ΟΙΓ- 
γοοὶ τυύειζογβ (8 ἢ δ δί. [λ1|Κ6) ΔΡΡΙΙ6α ἴο δὴ ὑηο]γ- 
οὐπιςοϊβδοα ρΡογβοη; δηά ἰπάθοα ἢ ροβ νον δϑϑογίβ 
(πα πιοϑδηΐ, ἰπ ἃ βδϑραγαίθ ἰγϑδίϊβθ, [ὁ ὑσγονθ) {πὲ 
{ποτ 'ἰβ πο βυδήοϊθης δι ΠΟΓΙΥ [Ὸγ τΠ|6 ἀϊδιϊποιίοη 
ζαηογα! ν δή τη6ἀ Όγ ἰραγηθὰ ποθὴ Ὀαίνθθη ρῥτγοβο- 
γίεβ οὗ γσλἐοοιδηθθ5, ΜἢΟ ὈΥ αἰΓΟυμΟἰβίοη Ὀθοϑῖηα 
ΘὈίογβ ἴο τ[ἢ6 ψΏοΪΘ ἰανν, Δπα ργοβοϊγίθϑ οὔ ἐπα χαέε, ᾿ 
ΜΠ ο, ψογβῃρρίηρ {Π6 ἴσας αοα, τοηουποίηρ' ἸΔΟἸΔίΓΥ, 
δη4 8 υ πρ’ {Πα πη βοῖναβ ἴο ἴη6 οὈβογνδίοη οὗ {86 
βδνθῃ (βῃρροβθ4) ργεοβθρίβ. οἵ Νοδὶ, σψϑγε δον, 
{πουρῇ υἱπποϊτουπηςοιβθά. ἴο ᾿ἴνα ἀἰηοηρ {Π6 76 γν5, δηά 
σούναΓβα [ἈΠΉ} ΠΥ ψἹ ἢ [ἢ Θα]. : 
18 ψγ6}} οὐβογνοὰ Ὀγ (ῃγγβοβίοῃι, ἰπαΐ (ἢς ἼὙγοα- 

ΒΓΟΡ οὐὗὁἨ Θιυθοη (δηάδοα δηα {Π6 (διηίυσίοη οὗ (ἢ8 
1ιτα]!1ΊΔἢ Ὀδηὰ δγα ποί πηθη(οηθά, Ὀδοδιι86 ΠΟΥ ΨΘΓΘ 
Ροιβοηβ οὗ τὰκ δπᾶ διιπογιΐν, θυ  Ὀδσδι886 {ΠΕΙΓ 
ΤῊ 8ηα οἷδοϊαϊ! ἀυΐς68 αἀἰἸά ποῖ Πίηαογ {ἢδπὰ ἔζοτι 
ἀἰθοπαγρίηρ τῃ6 ἀυ|65 οὗ ρμίείγ. Ηδ οὔβδγνϑβ, ἴοο, 
ἴῃ Οοτηθ 5, ἐπουρῇ ποῖ ἃ «6 »7, ΠΟΙ 8 ( γιβιίδῃ, 
γεῖ ἤνεά {πΠ6 ἐΐδ οἵ ἃ ροοά (ΟΠ τγϊϑιῖαη. ὙΒΘγοίογα 
ΩΣ (ΓΕ ευπιθη]8) τοῦτον ἰδὼν ὁ τῆς εὐηθείας ὀφθαλμὸς, 
τι καλὰ μὲν τὰ ἔργα, νεκρὰ δὲ, ἔτι πίστιν οὐκ ἔχοντα, 
ἀποστέλλει βραβεύσοντα τοῖς ἔργοις ἄγγειον, αἷς καλῶς 
ἀθλοῦντα στεφανώσαι τῇ πίστει, ἩὮΘΓΘ ἴον εὐηθείας 1 
ςοπ]θοίυτγο εὐμενείας. δθ6 Μαῖί(. 6,4. Βγ {6 λάος 
15 πηρδηΐ {16 ῬΘΟρΙΘ ἰῇ ρϑηθγαὶ, θοῇ Οὐθη 1] 68 δηά 
ψ εν. ᾿ ᾿ 

8. εἶδεν ἐν ὁράματι, δαῖο ἱπ α υἱδίοη. ἘΠΟΏΒΟΓΗ δηά 
οἴἢθεβ σοηΐθηα {παῖ ([ἢ5 ν]βίοη 88 Ῥγοβϑηίθα [1ἢ 8 
ἄγεατι. Αηά {Π|8 ΟρΙΠΙοη 18 διηρταςθ ΕΥ̓͂ Βοβοη- 
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ΤῊΣ δηα ΗροιηγιοἢΒ, ἰἢ6 ἰαιίον οἵ ψῇοπὶ πγαι!ηἰδὶ ἢ8. 
δαὶ ἰξ 5 ρῃη:ῆεβ 0 τὭοΓα ἰπδη ἃ πιηα Ἰογίηϊ πη δ 
186 ἀοιτετιπδίϊου οἵ δἰ γδοίηρ {π6 ΟἸγιβυίδῃ,. κ᾿ 6]1- 
ἴοη, δὰ βϑηϊίἝηρ ἴον Ρείεσ. Αηά τὸ (ἢ}18 ορίῃϊοη 
Κυϊηοοὶ 5 ΓΟΉΣΙΥ ᾿Πο] 68. [{ 18 ὉὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ [6 
ἴο ροϊηΐ ουὔΓ ἰ[ἢ6 αὐμς οὗ (18 Ὠγροξεβι8, ψ πιο 
Β0ΆΓΟ ον πηοεφα {Π6 6}] τοιϊδίίοη 10 1.88 γθοοϊνοά 
ἔτοτῃ ϑδίογγ. Οριβο. 8, 181. Ὅῇογα 15 ποίῃὶηρ 1η {Π6 
ψογαβ (ἢδι 6448 ΟΠ6 ἰο ᾿πηΔρὶη6 ἃ ἀγόαηι. “ΓΘ ΠΟῸΓ 
δαί ψηϊον (ῃ185 Ὠαρροηθαὰ νψ8 οὔδ οἵ (μ6 δου οὗ 
ΡΓΑΥΘΓ, δηά {ἰδὲ ἶ6 τηοϑὲ βοϊθιηη οἵ 411. (Οογῃρίϊιϑ 
Ψν88, ἀΟ 61688, οηραρδά ἰῇ ΡΓΑΥΘΥ  ΏΘη {Π6 Δηρο6} 16 
ψ] ΒΟ. ν»88 ργΓαβθηίοα [τὸ ἢΪ8 νον. [{|18 ψ6}} οὐβογνβά 
ὃγ [ἀρθκίοοι, (δι φανερῶς 18 δι ἀ64, 'ῃ ογάογ ἴο βῆονν 
(δῦ ΟὐΥΘ 08 9 αισαΐο, ἀηῃὰ 841 (8 νιζ ἢ 8 
σΟΓΡΟΓΘαὶ ογε8. Οκ {18 βι )θοῖ 1Π6 βίυάφηΐ ᾿ΠΔΥ 
4͵830, 1 δανδηΐαρο, σοηϑι}}0 ΓΟ δ6 18. 

. 4. ἀτενίξας. ὅ66 {6 ποία οἡ [κα 992, δ6. Τί 
ἐστι κύριε; 1 31 ΒΞ ρτι 86 {π8{ )γ. Τ)οάατί ρα βῃουϊά 
ἢδνα Γθοοβη!Ζοα ΠΟ ἸΠΟΓΘ ἰῃ {ἢ 686 ψοτγήϑ (ἤδη ἃ 8ἃ- 
άδη οὀχοϊδπγαίίοη. δη ὦ ργάγογ ἰο Οοα ἴο ργδϑϑεῦνα ἢ] η1, 
86ἢ 88 “ ροοά οὐ." ΤΤ8, Βι ΓοΪν, 18 48 οὐ)θοίοη- 
ΔΌΪΘ 88 ἰΐθ ϑοοιιιίδη [ηἰουργαίϊατίοη οὐ ΓΠοιηδ88 
ψογάβ, “ΜγΥ [,ογὰ, δῃὰ τὴν (ἀοα." [Ια 18 ᾿ΌΓΘΟνοΣ 
ἀσϑεϊ εις οἵ δὴν αμέἠογὶίν. ΤΠ6 ἰγὰθ οὐδ 18 ἰῃδί 
δάορίοα ὈγΥ ΒεΖᾷᾶ, ““ ΄υϊὰ τὴη6 ν]8." [Ι΄ [Δεΐ, 111 18. 8 
ΡΟΡυΐαγ ἔογηι οἵ γϑϑρθου Ὁ] δῆϑνογ ἴο 16. ο4}} οἵ ἃ 
Βιιρογίογ, {πουρὴ δοιῃθίπ|6ὲ8 ἴο ἐμαὶ οὗ δὴ 1 ΈΓΙΟΥ, 
νδγγίηρ δοοογάϊηρ ἰο {Π6 ἴοῃα ὈΓ νοῖςα ψ τ ἢ ψν Π]οἢ ἢ 
5 Ρεουοιιησοῆ, Κιιποοὶ ΔρΕΪΥ οἰΐε8 δίῃ. ὄὅ, 1. τι 
ἐστιν Ἐσθήρ; δὸ αἷ8οὸ Εδβιῃ. δ, 6 ὅς 7. 7, ὦ. τί ἐστιν 
Ἐσθὴρ βασίλισσα ; καὶ τί τὸ αἴτημα σου; ἰῇδγα [8 
{ῃΠθγθίοσα ΔΡ 6}}0518 οἵ 8ογθ βυςἢ Ψψοσζα 88 αἴτημα οἵ 
βούλησις. [ἴ πιᾶγ ὑς 1 ρ] 15ῃ6ἀ ἴῃ : ““νἢδί 8 γουζς 
Ψ1}}, οὐ Ὀυδβίηθδββ ψιΐ τη 6. 

4, αἱ προσευχαΐ σου ---- ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ΤῊΘ ψοΓάβ 
εἰς μνημόσυνον τη Ὀ6 ροϊηπίεἀ οἵ ἔτοπη [ἢΠ6 Γαβί οὗ 
{πΠ6 βθπίθῃςθ. Ἀποῖμοῦ ἌἼχϑηρὶα οὗ (ἢ6 ρῇγαβα ἀνα- 
βαίνειν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὁσουΓΒ 1 Αρος. 8, 4. ἀνέβη --- 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. δοηγα (οιππηρηίδίογβ (Ὠ1ηΚ ἔῃ ΘΓ 15 

2 ὁ 
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τοίδγοποθ ἴο ἴϊπε {ον 8) οριπίοη, {Πμδὲ πηθῃ 5 Ῥγδυθίϑ 
86 οδιγίθὰ ἀρ ὈΥ δηρεῖβ τὸ σοα ἴῃ Ἡδδανθη. ὅθ 
Αρος. 8,4. Το». 14,12. Βιιΐ {Π6Γγὲ 18 6 0 οὐὺ- 
ἐδϑίοῃ ἴο δηίδηρὶα οὐμβεῖνοβ ΨΠΠ εεισίϑἦὴ ορέπέοηα. 
1 βιιςἢ 4 ποίίοῃ ψ'6γα γϑά }!}γ οδηϊογίδ πα, 18 πηιδὴ πᾶν 
θεθῆ ὈΥ ἰδ νιυΐσαγ, δὰ ἤδνθ διίβθῃ ἔτοπι ἰηΐε- 
Ρτγοίηρ ἢσυγαίνα ᾿δηριαρθΊη ἃ [ΘΓ] βοῆδθ. Μοβί 
Δϑβυγοϊνυ 1Π6 ψογάϑ οἵ [Π8 ργθϑθηΐ ραββᾶρθ ἤᾶνθ 
ἀῃ6 βδῖηθ ᾿Ὡδδηΐηρ 48 ἰποβ6 ἰὈτγίΠΕΓ ΟἿ 1ῃ να)". 81. 
εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ ἀνέβη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 
Κιυιϊηοοῖ, ἴοο, δά ἄϊις 68 Θχδηρ 65 οἵ [15 .86 οἵ ἀναβαί- 
γειν ἔτοιῃ 1 Μδϑος. 1, 31. ἡ κραυγὴ τῆς πόλεως ἀνέβη εἰς 
τὸν οὐρανὸν, 1. 6. ἴο ΟΟάἧ ἴῃ ἤδάνεη. Εἰχοά. 2, 98. καὶ 
κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν ᾿Ισραὼλ ἀπὸ τῶν 
ἔργων, καὶ ἀνεβόησαν" καὶ ἀνέβη ἡ βοὴ αὐτῶν πρὸς τὸν 
Θεὶν. Τῆδ μνημόσυνον (οσοηίϊηυ 65 Κυΐηο6}}) 18 64ὰ1- 
ναϊοηΐ ἴο μνημεῖον Δῃὰ ([)|6 [,δ(1ηὴ πιοπιπιοηέμηι. 850 
{86 ΗδεΡ. Τ᾽ ἀδηοίοβ. πισπμπιοηέμς ἴῃ Εἰ. 1, 14. 
28, 14. 80, 16. δὰ .ο8ἢ. 4,7. Νοῦν βίῃπσε ποθ - 
γηδη8 16 86 ὉΡ [ὉΓ ρῥγαβογνίηρ δηἋ4 γϑοογάϊηρ (ἢ6 
ΠΙΘΙΊΟΡΥ Οὗἁ ΔΏΥ ΡΘΙΒΟη ΟΥ τὨϊης, ἤοποα ἴῃς ἮξεΡ. 
ΥΣ ἴῃ ἔχοά. 17, 14. (νογα τῆ δερί. γοηάογ εἰς 
μνημόσυνον.) Ναῆ. 2, 10., δηα Μα!. 8, 16., 4180 5ὶρ- 
ΗΙΠοα γεριοπιῦγαποο; δηα ἴΠ6 «6ν 8} τυγίἴογβ 80 υϑεὰ 
μνημόσυνον. 866 δῖτ. 45, 1. 10, 18. 86, 6. 1 Μδοο. 
8, 7., δηὰ 2 Μϑδοο. 6, 81. 

ὅ. καὶ νῦν, “4 ἨὨΟΝ [Π6η." ΑἸ Ποτγίδίοσγυ ἐογπΐβ, 
ΘΧϑΙρἾ68 οὐ ψῃϊσἢ ΔΓ ργοάἀυσοα ὈγΥ Εἰδηθγ ἔγουν 
Χϑπόρθοι ἀπα “Ἐβοη68. Μετάκπεμψαι, δοπα 70᾽. 
Ιη {15 86η86 {ἢ6 ψΟΓά 18 ὑκοα ἰη (δ θοβὲ (]4851.8] 
ΨΥ ΕΓΒ, ΘΒρΘοΙ ΠΥ ὙΠυογ 468, ἀπὰ αἰπηοβὲ δ] νγᾶγβ ἴῃ 
{π6 τι 416 νοϊοβ, ψἤοβα ἔοεοβθ ψγ8 ΠΊΔΥ ἤθγθ ρ] ΔΊ η]Υ 
ἀΐβοθγη. Εογ ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος τηδηγ Μ85. Πᾶν 
τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον, ὙὨϊοἢ τοδάϊηρ᾽ [8 ργοίογγοα 
Ὀγ Μαίι δηὰ ασίθβθδοῃ. Τὸ πΊ8 ἰδ ϑρρβᾶγβ ἴο ὃδ6 
ἀογινοά ἴτοιῃ τῃ6 τηδιρίη: δηά {ἢ6 ἴκν οἰορβηΐ 
Τοδάϊηρ᾽ Β6618 ἢ6 ΓΘ (848 ζΘΠΘΊΆΙΥ ἴῃ 1π6 Νὸν Τοϑίδ- 
τθη.) ([ἢ6 {ΠῚ ΟὮΘ. 
- 6. δενίβεται παρὰ τινι Σίμωνι βυρσεῖ ““ 8 ἃ ριιοβῖ,᾽ ἀζα. 
Ἐζενίξεται 15. ὈὉῪ Ηδδυοβίυ8 ἐτριμηθα ἐξνοδοχάται. 
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66. (Π6 να]ιδῦϊα ΡῥῃΠοϊορίςαὶ 18 γαῖοη5 οὐ {}18. 
ψοσγή Βγουρῇηΐ ἰογιναγ ὈῪ Νδοκῆδογ. Σίμωνι βυρσεῖ, 
δύο ἃ ἑαΠΉ67} ΜὮΏΟ 18 Βυρροβοά, ἔἤϊοηπη ψϑγ. 9}8., 
ἴο αν θθθὴ οὔα οὗ [6 (Ἰγιϑιίδη8. ΒΥ βυρσεὺςἘ 15 
Ὠοΐ πηθϑῃϊΐ ἃ ΠΕ ΕΥ (48 Β0Π16 Θχρίδίη 11), θὰΐ ἃ ἑαππον", 
Οη6 ψ 0 βοΐϑηβ, δηά οἰβθυύννῖβα ὑγορᾶγοθ βυρσαὶ 
(14.685) [ῸΓ νᾶγῖοι!β 0.868 ; Γοραγαθα ὈΥ {ἢ6 Δηοίοη!8 88 
ἃ ΝΘΙῪ τη68ῆ οσσυρδίοη. δα δοῃοορίίρ. Ηογ. Ηθρτγον 
νοίϑ. ἴῃ ἰοο., δπὰ ὟΥ αἰς μ᾽ 5 Π)155. 46 διπηοῇθδ Ἴσογίασίο. 

᾿ Ὁ. παρὰ θάλασσαν. Αἰηοηρδί (ἢ6 δηοίθηϊΐβ, ἰ8η- 
ἩΘΓΒ 864 ἰο πᾶνα [61 Ὠουβ65 δηἀ ψογΚΒΠΟΡ8 ἀραγί 
ἔγομη (ΟΝ ἢΒ τὰ δοσουῃΐ οὗὨ {πΠ6 ἔδει οἄουτς αγίβίηνσ 
ἴτοτῃ {Π6 ἀοδα δηϊπι5), δηῃἀ πϑαν γἵυογ 5, [ῸΥ σοηνθηι- 
Θη66 οἵ ψαῖθγ ΠθΟθββασΥ (0 {Π6 ργδραγδίίοη οἱ (ἢ6 
5Κ|η8. δὸ Ατίθια, 1, ὅ8. νεκρών ἄπτεται σωμάτων ὃ 
βυρσοδέψης, καὶ τῆς πόλεως ἀπώκισται. Βυγαηῆυβ. 
Μιβοῦ. Τ᾿ 4, Ρ. 64. (ἰδάανοτα εὐ βαρυΐογα βοραγαηξ 
οὗ ΘΟΓΙΆΓΙΠῚ 1,.. ΟὈΙΪΟΒ ἃ οἰν(ῖ6. ΝΟΥ 15 11 (88 
Ὁ Δ]οἢ οὔϑογνθϑ) σοεΐδιη, θθοδυβ8 δέ. [ΚΘ βδὺ8 {Π|ππ| 
ΘΠΏΟἢ᾽ 8 ἤΟι186 ψγ»85 δὲ ΨΦ0ρρά, (δὶ ἰἴἃ νψψὰ8 βιἰυδίοα ἴῃ 
[ῃ6 οἰζγ 1561, βίηςβ δεδωγδδ, ΘΒρθοῖ γ ΠῚ 80 
βῃοτί ἃ ἀἰβίδησο 85 ΗΥ οὐ 118, ΔΓΘ ΓοοΚοηρα 88 {Ὀγη- 
ἴηρ ρατί οἵα εἰΐγ. (Κιυιη.) 

6. οὗτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν. Τἤθ86 ψογάϑ 
ἃ: 6 ΔηΓΠρ ἴῃ 80Π|6 νοῦν ρσοοά ΜΝ. δηά οί οηΒ, 
δῃά ἴῃ οἰοῦβ 6 ἢδνο δηοίῃου δἱρείαν δοηίθησο, 80 
ἀι σι}, πάρα, 185 1{ ἰο δοοουηίΐ ἴογῦ {Π6ΙΓ ΟΠ 58! ἢ, 
Δ 80 ΘΑΒΥ͂ [ογ {Π6]Ὁ 1Ἰηβογίίοη, [ἢδί 1 4ϑ5θηῖΐ ἴο ὟΥ βἴ8., 
(ὐγίοϑθδοι, Μει δ, ἀηα οἴδογβ, {μδὺ {ΠῸΥ ἅγὰα ἀ6- 
γἰναὰ ἔγομι [ἢ6 τηδγρίη, ψἤθγα {ΠοῪ ψ γ ποϊθα [τοὶ 
9,6. 10, 82. 29, 10. 11, 14. 

7. ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος. Ηδιηγοἢ 8 δηᾶὰ Κιιϊ- 
ὯΟ6], τηοϑὲ ὉΠ Αγ ΔΌΪν, ἰακα ἰἢ686 ᾿ψοτβ ἴο "8 
δαυϊναϊοῃί ἴο ““Πηϊία οοβίαϑ81.᾽ Δύο τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ, 
καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ. ᾿Ευσεβὴς τηυϑί ποῖα Ὀ6 (Δ Κοη 
ἴῃ τῃ6 588π|6 86η86 88 }ιι8[ θεΐογα, νῆθύ ᾿Ἢ 88 ΔΡ- 
ΡΙΙοα ἰο (ὐογηθ τιι8, πα ον, ἃ ν ΓΟ ρθιβοη, ἃ ΨΟγ- 

ἘΠΕ Αἰιΐο8 υδεὰ, ποΐ βυρσεὺς, ὁἰκέπποτ, Ὀὰς βυρσοδέψης, ἱ. 6. ἃ 
βίη βούίδηδ, οογίδυϊ 8, ̓ ἰθαῖ ΠῸΡ τη Κορ, ἀμ πον (ἢ οἢ ποσὰ ΟΟΠ]65 
ἔγοιῃ ἑαὶπ, εοβκηδίο ψἰ τὰς ΕΤΘΠΟἢ ἐείπάγε, ἴο δἰαὶη). 
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ὮΙ ΡΡΟΓ οὔ τς διιργοπια Βοίηρ ; “ἃ ΝΘΓῪ ΓΆΓῈ Θρ {ποῖ 
οἵ ἃ 80] 16γ," 8ᾶγ85 (τοι 8. 

. ἢ. Τών προσκαρτερούντων αὐτῷ, “0 αἰἰοηάρ 
ὌΡοη ἢΐπι." Ργίσϑαβ ΠΈγα Γοοορη!Ζα8 ἃ ΡΔΓΆ]] 6} [5Π| : 
Ὀυΐϊ ψιτπουΐ οσαυ86, Ηδ τἰρν, μονανογ, [8 Κ68 {Π6 
νοι (48 ἀοαο8 Κυϊηοθ]) ἴῃ (Π6 86η86 οὗ “ 5βέαπαϊηρ 
δυδγια, ΟΥ̓ 86 ΠΙΤῪ :ἢ δπά Δρν οἰζε8 {6 Ον!ἀΐδη Π1η6, 
ἢ 6ΓΘ, βϑροακίηρ οὗ 1Π6 ἴονθγ διὰ τΠ6 βοίἀϊθγ, {π6 
Ροοΐ 5ϊηρ8 : 1[Π16 ἰογθ8 ἀοιηΐηθ βογναῖ, οἱ 116 Τ)οἴ8." 

8. καὶ ἐξηγησάμενος αὐτοῖς ἅπαντα, “ Ἰανὶηρσ' τοαἰεὰ 
411 ἐἰαῖ Ἡάρρθηθα, δηά (οἱ ά {Πδπ ψῆἢδὶ ἴο ἀο δΔηά 54Υ 
ἴῃ 1[Π6 Ἔχαουΐξίοη οὗ {πεῚγ ἐγγδη.᾽" Αἱ προσεύξασθα: 
ΒΌρΔια εἰς τὸ ΟΥ ὥστε. Ἐγ {πε δώμα τηδῆγ (οἴη πΊθη- 
ἰΔΐοτβ, 838 Φογοιηρ, Εἔγδϑηι85, Ργίθυβ, δηα Ηδιητο ἢ 5, 
τπηἀδογϑίδηἀ ΔΠ ὌΡΡΟΓ τοοῦ] ποχί [6 τοοῖ, βυςοῖ 85 
(πο86 το ψηϊοῖ (ἢΠ6 26 )ἷ9δ υϑεἀ ἴο τοβογῖ [ὉΓ Ῥγϑύθγ. 
Βυΐ ἰξ τγᾶϑ 430 {πΠ6 συβίοιη [0 ἀϑδοθηᾷ ἰὸ {π6 ἢδέ γοοῦ 
οὔ τ ἤου86 ἔον βυς ἢ ἃ ρΌΓΡΟΒΕ : δηά σογίδιη]ν δώμα 
ϑυσροϑίβ (Π6 Ιά6ᾶ οὗ (ἢ ἰδεῖν πῆογα (Πδῃ {Π|6 ΤΌΓΠΊΘΓ : 
ογ τη {{Ἰ δορί. δηὰ (ἢ6. Νονν Τ ϑδοίδιηθηϊξ 1ΐ 18 ρογρε- 
τ08}}Υ υϑοὰ 1π {8 86η86 οὗ γοογ; 8ηἀ 80 αἶβο [ἢ {Π6 
Ἰῖογ το Ηἰβϑιογίδηβ. ὍΤηδῖ (Π6 2678 6 Γα δοσι5- 
τοιηθ4 ἰο ΟΥΓ ρ {πεῖὶγ Ῥγάυθῦθ οἡ [6 τοοίβ οὗ {6} 
Βοιι865, 15. μἰδίη ἔγοπι 4 Κίησβ, 28, 12, 26γ. 19, 18. 
82, 156. Ζερῇ. 1, ὅ. Ναῆ. 8,16. Τοῦ. 8,11 ἃ 17. 
δη.6, 10. 5. δδ, 17. δὸ «8ο Ταδηϊῇ, [0]. 238. 
(εἰϊοεὰ Ὀγ Υεί8.) Αἀδοδηάδπηια ἴῃ ἰδαίΐιπ), δὲ ΠΏΡΪΟ- 
ΤΘΙΊ118 ΠῚ 86 ΓΙ ΠΟΥ ἀ18Πη|---Δήθϑοοηάογαηΐ ἰηῃ ἰδοίυτῃ, οἱ 
βίϑιιϊς 1116 80 ὑπο Δηρ! ]ο, οἱ 14 δὺ αἱίδγο---οὰτ ἀ6- 
βοθησιίβϑοί, ἀἰχιῖ. 
9. περὶ ὥραν ἔκτην. Αἰ ἀὐϑι4] {ΠπΠ|6 [ὉΓ ὈΓΔΥΘΙ Διο ηρ, 

1π6 46 ν8. δὸ δοβδθδοιίῃ (οἰ 6α ὃγ Ν'ἥ ε(8.), οοτιηοάυηι 
ΟἸΠ65 Ποιηΐη65, ἢ. Ὗ΄. Ορθϑγδγι!, ΚΝ]. νϑγοὸ ἀϊβοῖρυ 
ΒΑΡΙ ΘΠ [ΠῚ]. 

10. πρόσπεινος, ΝΘΓΥ Πιηστν. Τῇ πρὸς [88 8ῃ [Π- 
[6ηβῖνα ίογοο, {κα κατὰ, 1. 6. τὐογη ἀοιῦη ΜιὮ [Ἀτηΐπθ. 
Τῇ ψογαὰ 18 ΝΘΓΥ ΤΆΓΘ, δηά 15 3814 ἴο ὁσςιιῦ Π0 ΨἜΏΘΓΘ 
οἶβ86δ. πα τυ, πονανοι, σοπρᾶγα ΜΙ 1ἴ κατάπεινος 
ἔκπεινος, ὀδύπεινος, 811 ψῃΙΟἢ ον 8 (ἀπ οπα ἴῃ ης) 
πᾶνο {Π6 ἔογος οὗ οὔγ οἷά ΕΠ 5} τνογὰ αἢ λωπρενεά 
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(ἔτοιῃ {πὸ ραγιεῖρῖ μυηρσοῖθά). Δὲ γεύσασθαι δυραυὰ 
τῆς τροφῆς οΥ βρωμάτων, ---- ἃ σοϊηϊηοη 6]}10818. Τεύς- 
ξασθαι Δηϑνοῖβ ἰσ ἰῃς ΗφοΡ. Ὁ, ἴο νι ἢ 15 βοιηθ- 
{ἰπ|68 δἀἀοὰ ΠΌὄ. 1 δῃὶ ΒΌΓΡΙΙΒΕα {παι 1)1. )οαἀ- 
τἱάρὸ βῃου !ὰ ἤδνθ [Ἀ]Π|}6ὴ τῃἴοὸ (ἢ6 σοϊηπλοη οΥγοῦ οὗ 
ὈΠαΘγβϑίδηηρ [ἢ18 ΟΧΡΓΘββίοη ἃ8 ἀθηοίϊηρ, ἴο ἰ4Κα ἃ 
δέϊσλέ τεγγοολπιθηέ. [1 18 Ῥεγρθίυ! γ θα οὗἨ ἰδκΚίηρ 
8 πιοαΐ, ὙΠΟ τοίδυθησθ ἴο ΠΥ ῬΓΘΟΙΒΘ αὐδητν; 
οὗ νῃοἷ ΘΧϑιΏρ]65 ἴῃ Δρυπάδηςα ἃΓῈ ρτοάϊιςθά ὈΥ͂ 
Τλτηθογοῖ, Εἰβηον, Βαρίιοὶ, δηὰ Ναϊίοκηδοσ. Νον 
γεύεσθαι, Ὀν {Π6 ἔογοοα οὗ {Ππ6 τη 44}6 νοΐςθ, βρη ῆθβ ἡ 
ἴο οπεϑείξ, ἴο ἰᾶκε, οδί, ἄς. Ἤθελε γεύσασθαι τηυϑβῖ 
με στοπάογθᾶ, “6 ψὰ8 ἀδϑβίγουβ οὗ οαϊϊηρ. Αἴἶογ 
παρασκευαϑόντων Μ6 τηιδί ἀραίη ϑυραυα τροφὴν ἔτοπὶ 
{86 οσοηίοχί. ΤῊ] νεΓὉ 18 ρογροίμδ! Υ 864 (45 ἢ 616) 
(ο ἀδηοία οοοζίηρ. 

10. ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις. ΤἼὭο ποτά ἔκστασις 
ΡΓΟΡΘΙΥ βἰρηϊῆθβ ἃ γεπιονὰὶ οὗ αην ἐλδίηρσ ἴτοιῃ δὴν 
ἴοσίηθῦ βίδία : Ρυΐ 1 18 Θϑρθοία ἵν Δρρ 6 ἰο {δαί 
ΔΙ ΙΘΠδίΙοη, ΟΥ (48 Ψψ6 (8}} 1() αὖδοηοο, οὗ τηϊπά, ὈΥῪ 
ψ ῃοἢ, ονθη πουρἢ ἀννᾶκθ, Οὐ Β6η868 δ[6 80 [ΔΓ (ΓΌΓῚ 
σοηνδυϊηρ ἴο 8 Π6 ᾿Π]ρΓΟβϑίοἢ8 οὗ δχίθγῃδὶ οδ]θοίβ, 
{ῃδι {ἴἰτ6 1] Πα 56 6.18, 88 10 ψΕΓΘ, ἴο ἤδνο τοί γα Το] 
{πΠ6 θοάγ, δπὰά ἴο 6 ΒΟΥ δρβογθβα ἴῃ {ἢ σοηΐθηι- 
Ρἰαιοη οὗ ἰηΐθγηδὶ ἃπα βριΓ[}8] ᾿πηᾶρ6 8 ΟΓ Οδ]θβοῖί8. 
δο Ποσάτιαρο, ψῃο οὔϑεγνοϑ {ἰΠδὲ {Π6 ψοτγὰ ἔκστασις 
ῬΙΓΟΡΟΓΙΥ 5858 68 διιο ἃ γαρίυγα οὗ πῖηὰ ἃ8 ρίνεβ 
{Ππ|6 Ρϑύβοῃ Ψῇο [118 ἰηΐο ἰξ ἃ Ἰοοκ οἵ δϑίοῃιβῃιμηθηῖ, 
δηά γϑηάθεβ ἢΐτη ἰηβθηβιθὶα οὗ {π6 Ἵχίθγηδὶ οὐ- 
͵6είβ τουῃά Πΐπι, ψ Ὦ1]6 'ῃ [Π6 τηθϑη {{π|6 ἢ 8. ᾿πηαρὶ- 
Ὠδίίοη ἰ58 δρ!διοὰ ἰἢ δὴ Οχίγδογαϊπδγυ τη ηοσ ΜΙ] 
δοῖη6 8. Κίηρ 866 68 ΨὨΙΟΝ ρᾳ85 θοθίογα 10 δηα [Κα 
ὮΡ {Π6 δἰἱθηϊίοη. ΤΠ6 ΓΕΔΟΘΓ ΠΊΔΥ 866 80Πὴ6 Εχίγᾶ- 
ΟΓΑΙΏΔΓΥ ᾿ηϑίδηςαβ οὗ {18 ΚΙηἀ τηϑης!οηθα ΡΥ Οὐυδὶ](- 
Ρογίυβ, ἴῃ 818 Ιοῃρ ποῖβ οὐ [18 ἰοχί.. 

80 ἐν ἐκστάσει εἶναι ἰηἴν. 11, ὅ. 42,7. (ΑἸ τγγβοβίοῃ 
ἜΧχρ]δίηβ ἴῃ6 δχργθβϑίοη {π}|8 : πνευματικὴ θεωρία γέ- 
γονεν αὐτῷ ; δὰ δαάβ, τοῦ σώματος, αἷς ἄν εἴπη τις, 
ἐξέστη κἡ ψυχή. 

Ὗνε πᾶν δ πῆρε: “ {Π6 γα [6]] ροη ἢπ 8Π δοδβίδου 
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οΥ ἰτδης6." Ἐσιπίχτει, ἰἃ πλυϑί Ὀ6 οὐβογνθά, 15. ἃ 
βίγοηρ; ἴδηι, ποί 1} τοηάογοὰ ὈὉγ Ηδθιηγίοβ “' νὶβ 
πα ηἷβ ἱηρτοϊ." ΕΗ 18 ϑἰγδῆσα {πὶ Βοϊτοι δηὰᾷ 
ἘΛΟΒὨογη βιιουϊα ἤανα σοηβιἀογοά (Π18 ἐκστάσις 88 ἃ 
ἄδθδρ 56θρ οὗγ ἀδ᾽χαΐιπὶ δηϊηλὶ : ἔογ (485 Κα η06] ο}0- 
Β6Γν65) δή ῃδὲ θ6θ (ἢ6 σ856, ἰΠ6 πιθηΐδὶ ᾿ρΓΘ8- 
ϑ0ηὴ5 σοι]Ἱὰ ποΐ ἤδνθ Ὀδθῆ 80 νἱν! ἃ 85 ΠΟΥ ΨΟΓΘ. 
866 Ὦτγ. Ηδιπιπηοη. [Γι ἰρῃίέοοί οὔβογνοθ (ἢδί {Π6Γ6 
ΕΓ Βονθὴ ῬΔΥΒ πῃ Ψ ΠΙΟἢ Οἷα ἰὈΓΙΏΘΓΙΥ τγονϑαὶϑά 
ὨΙΘΊ56 1} το πηθη; 1. ὈΥ ἀγθδιηβ: 2. ὈΥ̓ ΔρΡΡρΑΓΣΙ ΟΠ Β 
ψ 16 (ΠΟΥ τοῦ αύᾶκα : 8. ὈΥ ν᾽ βίοηβ ΨΏ1}Ὲ ὙΠΟΥ͂ 
δἰερί : 4. ΌΥ ἃ νοῖςα ἔγοπι ἤδαψθη: ὅ. Ὀγ τῆς παι: 
6. ὈΥ ἰῃϑριγαίίοη, οὐ διγίσυΐϊδῦ γον Θ] Δ ὉΠ: 7. ὈῪ ἃ 
δογί οὗ γταρίυσγο οὐ θοβίδϑβιβ ; σῇ 4}} {π6 οἵογ τηοάθϑ 
(06 τηοϑὲ Ὄχοο ]θηΐ, Ὀγ ψ Ὠ]οἢ ἃ Τδῃ τοῦδ ὁπαΐοἠοά 
ἑπηίο Ποαυοη (4 (οτ. 12, 2.), δηὰ τοας ἴῃ ἐΐδθ ϑρὶγὲϊ 
(εν. 1, 10.): δῃά νος 15 [ἢ8. ὁη6 ἤδσα σηθϑηΐ, 858 
ἴη Οδη. 9, 91.. 

11. θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεωγμένον, ἴ. 6. ““ Ηράνθοῃ 
δεειηδά ἴο Πΐπι ἰο ορεη:" Ηδ βὰν ψἰτ [π6 πιηά, οὗ 
[η ἃ ν᾽βίοῃ. (Ρί8.., Ηδημῶ., ἃ Κα.) ΣΣκεῦος, νηἱοἢ 
σοπΊ68 ἔτοπι σκέω, κέω, ἕδρο, βρη 188 δῃν νϑββεὶ, 
Ε06Π511, οΥ ΓΗ ΓΘ. [ 866 Π|8 ὈΓΟΡΟΓΥ ἰο ἀδηοίθ 
Φασκεί. 

11. ᾿Οθόνην. [ἡ ἰγδοιηρ {π6 οὔ ρίη οὗἉ (18 πνογά 
116 Εἰγπιοϊορ βίϑ τα πηοῦ θυΖζίεα. Ῥογθδρ8 ἐξ 
σΟΙη68 ἔτοτῃ ὄθω, σορπαία ν1{}} οἴω, ο ὅδα;, οάγτῳ, δῃᾷ 
βισηϊῆθα ἃ δἠεεέ (ἔγοπι {Π6 Απρ᾿ δ8δχ. βῃβί.δῃ ἐο οαδί, 
ἐΐνοιν,) οὐ τουογἀ. ΜΑΙΟΚΏΔΘΓ, ᾿ονανογ, {ΠῚ Κ8 ἰΐ 
ἴῃ γαΐῃ ἴο βθδοῖ ογ ἃ Οτεὰκ οἰγμποη, βδίποα {Π6 τ|86 
ΟἿ βῃθοίβ σϑιηθ6, τοχοίθοῦ ψ10}} ἐἢ8 σονευ !α, ἔγοῦη 
ϑγγία. ΤῊ ΐθ πᾶῪ θ6 νϑγῪ ἰγὰθ ; θυ 8.1}], ἃ8 τοὶ οἵ 
πΠ6 Οτδοϊς: ἰδησθδαρσα σα Ὀ6 ἰτᾶσϑὰ ἴο δὴ Οτθηϊδὶ 
οτἱρίη, [Π6 ἀῦονς ἀδγιναίίοη πᾶν θ6 (πΠουρἢς ποί ᾿πι- 
Ρτοραῦ]6. Ὧγ. ϑοάάειαρα γοραγὰβ 10 245. δαυίναίδπι 
ἴο ἃ 10ΥὙᾺΡ}6}", ΟΥὍ ῬίθΘοΘ οὗ ΠὩ6η, ψ ἢ! ἢ ἘΠῚΏρΒ (58 γ8 
86) δἵὸ τυγαρρεά. Βυΐ 1 οαπηοὶ ἤηά {πᾶΐ (6 ὀϑονὴ 
Ὑ88 ΘνΘΓ ιι864 [ῸὉΓ Β0 ἢ) ἃ ρΡΓροβθ. δ ΟἿἹῪ κἰρηπ- 
σδίοηβ ᾿ξ δά ννεγο δἠθοέ, οουογν ἐϊά, ὁδματυῖΐ, αῃα βοπιθ- 
(1π|65 νυδϑέ.. 
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᾿ Ῥοάδαηϊάρα (15 (Π6 ὀθονὴ ψ͵χ88 τηδϑδηΐ (0 Βδ δῇη- 
Ὀ]ου δἰ ο4] οὗ {πΠ6 (ὐοβρεὶ, 88 δχίθῃάιίηρ ἰο αἷΐ ηιθη. 
ΤὨΙΒ 18, ίοο, {μΠ6 ορίπίοη οὗ Νὴ οἰβίθ ἢ, σσῇο σοῃβιθτβ 
πα ἔουγ σοΥ̓πεΥ 5 ΟΥὐἨ ἐδδ δἤθεέ 88. ΤΥρίςδὶ οὗ (ῃ6 ἴουγ 
υδγίογϑ οὐ τἴῃῆ6 ψοῦ]α, Νοσίῃ, ϑουίίε Ελϑί, δηὰ ὙΥ, ϑϑβέ:. 
βυι {18 866 1Ὼ8 ΨΘΓῪ [ΠΟΙ [Ὁ] δηἀ ΡΓΘΟΔΓΙΟΥΒ ; Ἐπουρὴ 
τ δά {πὸ σουηίδηβηςα οὗ (Πγγβοβίοθ. Οὐἤοσ Εδ- 
(Ὠ6Γ5, τ 88 Π1{π|6 ργορ δ 1 ΠΥ, ἴα κα [ Οὔ ἢ 6 Οπωγοῖ. 

11. τέσσαρσιν ἀρχαῖς δεδεμένον. ΠΏΘΓΘ 18 ὨΟ Οὐσοδ- 
βίο (ἢ Βονγογ) ίο Γοδα ἄκροις ; ἔογῦ ἀρχὴ βέση! 68 
(Π6 ὀχίγοπη τυ οὐ ΔΏΥ ἐπίηρ οἵ οὈ]οὴρ [ΌΓΠ], δἰηςσό 
δδοῖ Θη4 ΠΊΔΥ ὃ6 οὐηῃϑίαογοα οἰἴποσ 88 ὑθρΊ Ηρ ΟΥ 
οηα. Τῇβα ψογὰ 88 ββρθοῖδ  !ν υϑξϑα οὗ γ0ρ65, δομιαϑ, 
(ὅεθ {16 πυμηοτουβ Θχδηρ168 ργοάποθαά ὃν ΡΠ]0]ορ!. 
σαὶ 1Πυ8ἰγαΐοτβ.) δοιηθίπηθθ, ποννογ, Ἢ γ8ἃ8 8Ρ- 
ΡΙΙοαἃ το οἴδαγ [ἢ ηρ8 οὗἁἩ δὴ οὐίουρ ἴΌσ; 858, ἔογ ἰἴἢ- 
βίδηοθ, Ἰη Εἰχοά. 28, 28., ἰο {πὸ ΗΙΪχἢ Ῥγθϑίβ᾽ Ὀγθαϑί- 
Ρἰδία ; δηὰ 15 {πόγθίοσρ νΟΥΥῪ δρρ] ΑΒ] 6 ἴο δη ὀθονὴ, 
ὙΠΙΟἢ νγα5 δ΄ δα οὐ ΟὈΪ]ο ρ' τόθ. ΟΥ̓ οἰοίῆ. Βιυϊΐ 85 
8 αυδάγδηρσοϊαν ἔρυτο τῇᾶῪ 6 8αϊὰ ἰο΄ αν ἔδιις 
ἀρχαὶ, δεριππὶπρ5, οἵ ἐπϑ, ἢδτῆοὶν, {Π6 )ομ" απ ρ ἕδος, 
πθῆςσθ [Π6 ψοσζά 185 ἤθγα γθρηάθγθα ὈΥ βοίῃδ ἱπέβγργβ-: 
(ΓΒ ὥπρίοβ ΟΥ ΟΟΥ̓́ΠΕ5. ΤὮΪΒ 86, ΠΟΜΘΝΟΓ, 1 ἤανΘ 
Ὧ0 ὕΠογα ἔουπάᾶ ἴῃ (Πα (4881. 8] ψυογβ. ὅθε Μὶς 
εἴ 86115, δῃὰ δβρθοῖαν (ὐοπιμπηρηίΐδίοῖβ οἡ ΕλΡ. 
ΗΙΡρΡ. 772. αὐὰ οἡ Ηδεδγοάοί. 4, 60. Οὐν ᾿δαγπεᾶ 
Οοιητηθηίδίογβ βθοῖι ηοΐ ἰ0 να ΓΟσοΟ]]δοΐθα {ἢ 6 [0]- 
Ἰονίηρ ἰπέεγθϑίηρ ρ4588ρ6, οἰἰοἃ ὃν εί5Β. Οὐδϊβη, 
.ὅε σἰηγυγρ. 2. καὶ τίσιν ἔδοξεν ἀρχὰς ἐπιδέσμιων ἀκούειν 
ἀντὶ τοῦ πέρατα" καίτοι γενικώτερον ὄνομα τὸ πέρας ἐστι 
τῆς ἀρχῆς, ὡς καὶ Πλάτων ἡμᾶς ἐδίδαξε, πέρατα λέγων 
εἶναι καὶ τὴν τελευτὴν εἴπερ οὖν ἐγχωρεῖ γενικώτεραν 
προσηγορίαν ἀντὶ τῆς ἐδικῆς ἐπιφέρειν τῷ πράγματι, τὴὑ 
μὲν ἀρχὴν ἔξεστι λέγειν ἡμῖν πέρας, ὥσπερ καὶ τελευτὴν, 
οὐ μὴν τελευτὴν ἀρχὴν. 
᾿ 14, ἐν ᾧ ὑπῆρχε πάντα τὰ τετράποδα τῆς γῆς. ΤὨΘ 
πάντα 18 ὈΥ αϊδΌΪι.8, (διηογάγιυβ, δηα Ρ᾽βοδίογ, γθη- 
ἀαγοα ογμιηιβεηα. ὅὃ0 Κυίΐίη. ὀγεπῖνιδ ρεπογῖδ: δὰ 6 
ταΐετβ ἰο Μαεαίί. ἰν 48. Αςίβ 18, 10. Υαι την τομ)- 
φᾶτε {Π6 Ηθῦγ. 22, ἰῃ θη. 40,16. Τα δ ἀϊίοη οὗ 
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τῆς γῆς αἴτον τετράποδα Ὑ οΥΒι1ι8 Δη Κυϊηοοὶ δοσοῦπέ 
8 Ηοῦγαϊϑη)η. [10 ὩΔΥῪ γαΐῃοῦ θ6 τοραγήθα 8ἃ8 οὔδγδο- 
ταγίϑιις οὐ (Π6- σΟΡΙ οὐ Βη685 οὗ ἱπατεϊεοίαὶ 8δη4 Ροριυἷὰγ 
ἀϊοϊοη. Βοβι 468, 16 Βοι(οΓ σΟΥΤ ΒρΟἢ 8 ἴο {Π6 πετεινὰ 
τοῦ οὐρανοῦ.] δα ἰοτροζίθη ἰο τειηᾶγκ (ἢ δι καθιέμενον 18 
Θβρθοία ν ἀβεα οὗ νἱ] αὶ 18 ἰΙεοῖ ἀονῃ ὈγΥ τορθβ. Ὁ [ἢ 
(6 ψῃοὶα οὗ {ἢ18 ρᾶββαρα 1 νουὰ σοτῤϑᾶγα ἃ νϑγῪ 
ουγουβ ΟὔΘ ἢ Ηογοάοί. 8, 18. ογα ἢθ 18 ἀθϑοῦιῦ- 
ἴηρ; 106 4016 οὗἩἉ {6 δυη: Ἡ δὲ τράπεβα τοῦ ἡλίου 
τοιήδε τις λέγεται εἶναι" λειμὼν ἐστι ἐν τῷ προαστείῳ 
ἐπίπλεος κρεῶν ἐφθῶν πάντων τών τετραπόδων" ἐς τὸν τὰς 
μὲν νύκτας ἐπιτηδεύοντας τιθέναι τὰ κρέα τοὺς ἐν τέλεϊ 
ἑκάστους ἑόντας τῶν ἀστών, τὰς δὲ ἡμέρας δαίνυσθαι 
προσίοντα τὸν βουλόμενον" Φάνει δὲ τοὺς ἐπιχωρίους ταῦτα 
τὴν γὴν αὐτὴν ἀναδιδόναι ἑκάστοτε" ἡ μὲν δὴ τράπεϑα τοῦ 
ἡλίου καλεομένη, λέγεται εἶναι τοίηδε. ΑἾΪ50 8η οἰερδηῖΐ 
Ρᾶβϑᾶρεα οἵ 2 8οἢυ]. ΟΠοορῇ. 5ὅ76---ὅ84. πολλὰ μὲν γὰ 
τρέφει Καὶ δεινὰ δειμάτων ἄγη, ΠΠόντιαί τ᾿ ἀγκάλαι 
κνωδάλων. ᾿Ανταίων βροτοῖς Πλάθουσι' βλάστουσι ᾿ καὶ 
πεδαί χμιοι Λαμπάδες πεδάοροι" Πτανά τε καὶ πεδοβάμονα, 
κανεμόεντ᾽ ἄν Αἰγίδων ᾧράσαις κότον. ΏΘΓΕ 866 [6 
τοιλΓΚ8 οἵ ἴῃ Ἰδαγποα Βίβῃορ ΒΙοηιῆθὶ 4, δο Ῥβθυάο- 
Οτρποὺβ Αὐρβοη. 78. κηλώσω δὲ τε θῆρας, ἠδ᾽ ἐρπετὰ 
καὶ πετεεινὰ. Ε 
νι Π6 ΑΡοβ]68, ψ 116 πον τπουρὶ ἰδὲ (ἢ6 ἀ8- 
εἰποίζίοη οὗ οἰδδῃ δηά υἱποΐθδῃ 8Δη1π18}8 Δηα πηθαΐβ νν88 
(ο σοπίϊπαθ, δά ἐογροίίθη, ΟΓ πδνοῦ υπάἀογβίοοα, [ἢ 6 
ΟΠ ΓΑΤῪ ἀφοϊαγαίίοη οἵ (ἢ γιβί, ἴῃ Μαίι. 1δ, 17 ὃς 8. 
ἔοτ οἰοιννῖβα {ΠΥ ψουὰ τοϑαγ πᾶν οοποοὶνοά 

ει τῆι {πΠ6 (σδης} 685 ΘΓ ἢοΐ ἴο Ὀ6 δοσουηίοα πρποίραῃ, 
Ὀυΐ {πὶ 8η δοοθβὺ 88 δἴογάοα [ἢδπὶ ἴο 88] νδίοη Ὁγ 
ΟΠ γιβέ. ΝᾺΑΥ δνϑῆ οἂν 1ογαά 8 ργθσορῖ, ““ ὅὉ ρῥγοβϑ- 
Ἰγία 411 παίίοῃβ, θδριιζΖίηρ {πφιὰ,᾿ ἄς. (Μαῖίι. 48,10.) 
ἐπε ̓ι84 πηϊϑιιηἀογβίοοά, {πηΚίηρ {πδὲ [Π6 σοιηπηδηά 
ΟὨΪΥ Δρρ]ϊοὰ ἰο [Πο886 ψῆο δά ρῥγδνίουβὶν δι θγασθά 
(6 26 8 τοὶ ρίοη : ἴον ψῃϊοῇ στθαβοὴ του δά 
ΠΗ Παγίο ἀνοιάθα 1Π6 βοςσιθίυ οἵ Οϑῃᾷ 65, δηὰ ᾿δὰ 
ποΐ σομηπηϊοδίοα ἰο (ἢ 6 πὶ [6 ἀοοίΓΙη68 οὗ (Ὠτιϑῖ. 

ΑΚ ἴο {{6 τοηϊονὰὶ οὗ τῃ6 ἀϊδιϊηοοη οὗ τηθδίβ, 
ἰγριθθὰ ὈΥ (86 Βγῃθο] οδὶ τγοργοβθηίαίίοη, ἐλαΐ ἢθ6α 
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δοΐ Πᾶνα βθοπηθά βίγδῃρθ ἰο 1ἢ6 Αροβί]68, βίῃεβ ᾿6 
δηά ἴτοαι {πΠ6 ἘΔΌΙΠΙ οὶ] τγηρ8 {Πα {π6 76» 18} 
Μαβίδβ τηδι ἰδ πϑά (ἢδὲ {Π18 νου] ἰακα ρίδοα ἴἢ τῃ8 
Ὀπι6 οἵ ἴῃ6 Μαεββϑίδῃ. 80, διηορ {Π6 ΕΑὈΡΙηϊσΑὶ 
οἰδίίοηϑ ἔοιμπα ἴῃ ὟΥ εἰβίθίη, Μιάγαβ ΤΙ} 1} οἡ 8. 
146, 7. Τεαιροτῖθυ8 Μεβϑίαβ Πδὺβ οἰμηπία [ἰοἰΐα ῬΓο- 
πυποῖαῖ, αὐδ ἔπμογο ῥγο  ἱϊα. ---α δαηὲ αυὶ ἀϊοβηί, 
οἴηηΐᾷ δηϊπηδηζία ᾿πηπλυη 8 1 ἢοΟ ταιιη6ο Ἰ)οατ δ. Β. 
πὴ ηἀδ ρΓοηπῃοίδίαγιπι θη ρογα ἔπίαγο. 
. 1|8 νοὶ! ορβογνβά ὃγ Ὠοάαάγίάρε, (ῃδι {Π||8 566 Π18 
ἃ β,ὍΠΕΓΑΙ 1η{πηδίίοη, (Πδὶ (86 ΖΘ 5}: ΟΣ 8018 8 ΘΓΘ 
Ὀγ (Π6 (ὐοβροὶ δϑβοϊνεβ ἔγοιῃ {Π6 σϑγθιῃοηϊαὶ ἰανν, [ἢ 
ὙὨΙοἢ (Π6 ἀἰδεϊποιίίΐοη Ὀαίνθθῃ οἴθδη δηα τποΐθϑη 
ἰοτηθὰ 80 σοῃϑβίθγα 8 ἃ ρϑγί. 

14, κοινὸν ΒΙ6Ώ 168 ΡΓΙΟΡΟΙΪΥ ψἢδὲ Ὀεϊοηρβ ίο αἱ ; 
ἃ8 ἴῃ 580. 7. 8. κοινὸς ἀήρ. Βυΐ (ῃ6 76» Δρρ]ϊ6ἀ {Π6 
ἴοστῃ (ΠΚ6 [86 Ηθθτ. δ) ἴο ψηδὶ ψὰ8 ργοίδῃθ, πο 
᾿λοῖν, δΔῃα τπογοίογα οὗ σοϊηιηοῆ δηα ρῬιομ ΒΟ 1010}8 1186. 
50 ΕΖ. 42, 20. νῆθγα 10 18 ορροβοα ἴο ἅγιον. Απά 
Ζοβθρῆ. Αηῖΐ. 12, 12 ὅς 18. τὰ θεῖα ἐκφέρειν ἐπὶ κοινοὺς 
ἀνθρώπους. ΤΏΘΥ 4180 Δρρίϊ6ἀ {Π6 ἔδγπι τὸ νας ννἃ8 
ἐῖρμγο, Ὀοΐῃ Ὡδίιγα γ δηα ἰαρ αν ; 88 ᾿η Ματῖῖς 7, 2. 
σοιῃρᾶγοα ΜῈ} 1 Μᾶδςοο. 1, 47 ὃς Θῷ. ΕἸηΑΙν, τ νν88 
υϑ6ἀ οἵ πιοαΐβϑ [ογθιάάθη, οὐ βιιο 8 δὰ Ὀθθη ρᾶγ: 
ἰακδη οὐ ὃν ἰάἀοἰαίογβ, δῃα ψ μιο, δ8 {Π6 Υ τεηἀογθα (Π6 
οδίθιβ [ΠΟΓΘΟΥΓ Πῆρυγο, ΟΓΘ (Ὠδιηβοῖνοβ ο8]]6 ἃ κοινοὶ 
δη ἀκάθαρτοι; τοΥΓΙῺ8 ἱπαθϑὰ βυποηϊπηουβ, {Πουρῇ 
[Π6 Ιδἰίοσ β8θ6π)|8 δάἀάθὰ ὈγΥ ννὰὺ οἵ οχρἰϊςδίϊοῃς 
(Κυιη.) 
: 14. Μηδαμώς. Οὐδαμώς δηά μηδαμώς, ποφμαφμαπὶ 
τπἰηΐηιθ σοηπέϊαηι, ΔΠι ἀ808] ἔογιῃ οἵ ἀθηϊα] δῃὰ γϑριιρ- 
ὨΔΏΟΘΘ, ΔΓ ΓΟ6Ϊ1ς8 οὗ {Ππ6 οἷά νογὰ ἀμὸς, ΙΓ 1η (Π8 
δηθοηΐ Ιδηρίασα βἰρηϊβεά αἰϊᾳμδδ. [ἢ (ῃ6 ρίαςος οὗ 
{15 Τογηγυΐα 18΄ Βοπι οι πη 685 υϑο6α μὴ γένοιτο" “4δεϊέ] 
δοὸ 5(. Ραιι δηὰ ἰῃ6 Ὀσ68ι Οτοοῖς ψειῖθσβ., [ἢ (18 86η86 
{Π6 Ὑταροαϊδη8 οἴδη 86 μὴ δῆτα. ( ἰοκηδετ.) 

1δ, 16. ἃ ὃ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου, ““ ὮΔ1}} ἐἴ6- 
οἷαγοα ρμγ 6," οἵ τηδᾶθ 80, ὈγῚ γϑπιονίηρ [86 ἰᾶνν ψ ϊοΒ 
Τογδά {Πρ ὶγ ιι886.0 Βγ κοίνου 18 πηθδηΐ, “40 ποΐ 86- 
σοῦπξ ΟΥ̓ Ῥγεοηοιηςθ ἱπηρυγα." ὅδὸ Ηρδυοδ. (ἀουδῖ- 
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1685 ἴτοπι 8η δηϊϑηί ϑοῃο πηι): μὴ ἀκάθαρτον νομίϑε. 5. 
Κυϊηοοϊ ν6}} οὔϑογνοθ, ἰδὲ τῇ Ὀοΐδ (ἢ6 Ηοῦτον, 
Οτεοκ, δηᾶ 1 ιη ψγϊζουβ, ΒΩΥ οὐδ 18 βαϊάὰ ἴἰο ἀο 4 
τη, ψηο ἀθοίασγθβ δῃᾶ τηδίηἰδίηβ 1 ἴο θ6 ἄοπο: 
ἀπὰ {ῃυ8 (σοπίϊησθ8 6) ἴῃο88 ἃγθ βδἰὰ ἰὁὸ (0 δὴν 
{πίηρ ψῆο ΒΑῪ 11 ἰ8 ἄοῃο, ογ {πίη 1 ἄἀοηθ. Τῆυβ ἱπ 
νι. 18, 8. 18,17. (σμοτο {π6 βυθ]θος 18 ἰθργοιβ 
ΡΘΙΒΟΏ8,) [6 Ῥγοῃουποθβ 8 ρθΊβοη ἴο θ6 ἱΠΊΡΊΌΓΕ, 15 
8α1 4 μαιαίνειν, Δῃά, 1 ἢ6 ἄφοϊαγαεβ Βΐπὶ ΡΏΓΟ, καθαρίδειν. 
δο ΤΠΘΟΡΗ. 8, 4. πεβομαχία καὶ ναυμαχίᾳ νικῶντες, Ἰ. 6. 
τοϊαϊββ νἱοίοσίθβ. 80 αἰ8ο Ρ]ιυιΐ. 2, 891. τὸν ἥλιον ἵστησι, 
τὴν δὲ γῆν κίνει. ῬΏΠ]ο, 9046 ν. καὶ οἱ ἀφθείροντες αὐτὸν 
(τὸν κόσμον) ἀρ λαμ εἶναι ἀρρέψει Ευδίδιῃ. ὧν 11. ἃ. 
.18, 28. ὁ μῦθος τοὺς ἐξ ἀρχὴς ἀνθρώπους ἐκ δρυῶν καὶ 

ρηοδοι ἔγεννα. ον. 861. 1. 10, 86. Τυτγρίάυβ ΑἹρί- 
ηι18 σι ίσέ ἀσπὶ Μεοιηποης. ((ΟἾΪ488. ΡΠ. 216. ΑἹ- 
Ὀογίῖ, 1 οοβηοσ, νας κηδογ, δηὰ Κυϊη.) ὅδ'566 τηοζα ἴἢ 
1η6 Ἰεαγηδᾶ ποίϑ οἵ Κυϊποοὶ. 

16. πάλιν ἐκ δευτέρου, 8.1]. ἐγένετο. ΤΏΘΓΘ 15 Δῃ 
ΔρΡΡΘΆΓΔΏΟςΘ οὗ ΡΙεοΏδβηι ἴῃ πάλιν ἐκ δευτέρου : Ὀαΐ Βυοἢ 
τοἀυηάεηῃοῖο5, (ἢ ᾿πἀοοά {πο γ Ὀ6 δυο ),) 48 ἃγα ἰουηὰ 
Ὀοΐὴ ἴῃ {Π6 Ηφῦτον, ατθοῖζ, δὰ 1,301η ἰδηριυδρεβ, 
8:6 ποῖ υπίγοαυοηί ἴῃ ἔπε Ρυγοβί Αἰας ψτιίοσβ, δὰ 
1ἢο86 ἰοαϑί δἀαϊείοα ἴο ρῥεοηδβαι, 848, [ὉΣ ἱπϑίβδῃςθ, 
ΤΗυσγάϊ!ἀε8. Απιοηρ' [Π686 τοἀ πη ἀδης!68 ἃγα ἔουπά 
πάλιν αὖ Δῃηά αὖθις, αὖ πάλιν. 

160. ἐπὶ τρὶς. [1 σδῃῃοί δβδοηΐ ἰο Κυρκα δῃά Κυαὶ- 
ΠΟΕ6], {πδὲ (ἢδγα 8 ποῦ ἃ τεἀυμάδηου οὗ ἐπὶ. Τδ6 
Ῥτοροβιτοη 85 η165 μπέο, α5 ζα 7 α8; τηυβί ΔΙ ΔΥΒ ὈΘ 
μηἀογδίοοά, Δα ἰ6 48 ἴο Ἰηνίρογαία {πε τρὶς : ψῃιοῦ 
ἰάϊοιι 18 ἰτοαυθηΐς ἴῃ {Π6 (Ἰ4858154] νγιίθγθ, ἔγοπι 
ὙΠ οΠπὶ ΘΧΔΙΏΡ]65 ἃτα δαάιςοα ὃν Υείβίθῖη. ΤὙΠογο 
18 ΟΜ οσ (Π15 ἀἰἤδγθηςθ, ἰΠαὶ 1ἢ ἐδοπε 16 ἜΧΡΓΘΒ- 
δίοῃ 15 αἰπιοδί αἰννδυβ εἰδ {{πουρ (6 ἐπὶ οσουγβ 1ἢ 
ῬοΪγ 8). [θὲ πΔῪ οὔβογνα ἰηδί (ἢ6 ν]βίοη ψ8 γὲ- 

. Ἃ ΤῊΙΒ δδῆδε 18 ΠΊΟΓΘΟΥ ΕΓ ΘΟΠΗ͂ΓΠ)ΘΙ ὈΥ̓ ἃ ραδθαρθ οὗὁἨ ϑομειηδίῃ 
Ἐαθῦα, 5εοί, 19. ἴοϊ. 118,38. Οη (ἢ6 ψογάβ8 οὗ 2οὉ 81, 8. ““ Τῆς 
βίγδηρον αἀἰὰ ποὶ Ἰοάρξ ἴῃ {Π6 βἰγεεῖ." “Νοῃ οηΐῃι ἢδῦβ κοινοῖ, 
Ῥγοίΐδηυμ ᾿θαϊςαϊ φιεηαυδηι ποηέμοι, δεὰ ουγηδδ γεοὶρὶϊ." 
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νεαξεά, ἴῃ οτάετ ἰο ἱπῆχ 10 {π6 πιογθ βίγόηρἷυ ἴῃ Ῥδ- 
ἰ6γ᾽ 5 τη, δηα ἱπαϊςδίε οοτίδίηίν. Ηρηςθ ογδοϊβὰ 
ΔΏὦ νἱβϑίοηβ ἃΓῸ ΘΌΠΟΓΑΙΙΥ γερεαέεά. “ἢ πυροῦ 
ἐλνεα 85 Ἰηἀ δα ἃ ἰἀνουγθ οὴα τ 1} ἔμπα ΟΠ γΙ 5614}}5. 
ϑεα Αὐὀΐβ 11, 10. 2 (οσ. 19, 8. Απμπά ποῖ {π6 (ἢ γ}5- 
(ἰδῃ5 οηἶγ, Ὀυΐ {π6 Ῥαρδῃβ.: 1ἢ δἰ} δ γαϊίοη οὗὨ ψηϊοῖ 
ΒΙβΒΠο βελτός ΔΡΕῪ οἰΐε5 ΨΊγρ. ὔη. 2, 1.74. (Βρ6δῖ- 
Ἰῃρ οἱ ΜΊηογνδ᾽Β ᾿π1806): ἔφγῃμθ Ἰρδὰ 8010 (πηῖγΆ 118 
ἀϊοία) Εἰϑϊουϊ. Απάὰ [6 τοίθγβ ἴο 4 (ὐοσ. 19, 8. 
“(το 1 θοβουρῇς {πὸ [οτὰ," ἢ ᾿οαγπεά Ῥγεϊδίθ 
ὨΙρἢς αἷδοὸ ἤανο σομηραγοά Ηον. Οά. 8, 22. 8. ψἤογα 
οἵ Πῖδπᾶ 1ὲ 15 8814 : ΓΟ α86 ἸΔΟΓΔΠΐ68 10 τπίοτο 
Ρυ 6} 145 ΤῈ} υοταΐα δια ϊ8. Οπ ἴδ ἔοτςβ οὔ (6 γθρϑ- 
ἘΙΟΗ, 85 πα σδίϊηρ; σογἑαϊηέψ, Καΐη. ἀρ οἰΐθ5 αἴθη. 
41, 82. ψῇεσγα ψὰ γοδα {πᾶὶ ῬΠΔγΔΟἢ 5 ἀγθδ8 ΨΜΟΓΘ 
γοροαέοά, ἴῃ οΟΥΟΣ ἰο βῃθν {πδ΄ (6 [,ογα ψου]ὰ ςογ- 
(δι ηἶν δηα βῃπογν Ὀγηρ {Π6 {ΠῚῊρ8 [Ὁ ῬΡ8488. . 

17. ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὃ Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ 
ὅραμα ὃ εἶδε. ἼΤΠε (Οὐοπητηοπίδίογβ ΔΡΟΪΥ σΟΠΊρΡΑΓΘ 
οἰ. 6, 61. εἴδως ἐν ἑαυτῷ: ΑΠΔΑ1!, 88. ἐμβριμώμε- 

γος ἐν ἑαυτῷ. Ιλικθ 16, 8. εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ. Οκ 
διαπόρειν 5866 {Π6 ἠοΐα οἡ 92, 12. Τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα, 
ἰ. 6. ψηδί 10 πηρῆς πιθαη. 18 ἸάΙΟΣῃ τὸς ἐν ψὰ 
1Πυδιγαϊοά Ὀγ (ῃς ἔο]Πονϊηρ Αβπος ἐοθαι Χρη. (γσ. ἐν 
φροντίδι ἣν ὅτι πότε εἴη ταῦτα. «Φοβερῇ. Απί, ὦ, 8. 
τεταραγμιένος- καὶ τί πότε εἴη τὸ φάντασμα παρ᾽ ἑμαυτῷ 
σκοπῶν. Ταῦ. (οδοῖ. διήγησαι ἡμῖν --- τί πότέ ἐστιν ὁ 
μῦθος. Ῥαϊερὶι. ἀς Ιπογρά. Ὁ. 84. ρ. 48. ἐθαύμαξον 
τί ἂν εἴη τὸ γεγονὸς. 

7 18 ψ 6} οὐϑογσνθα ὃν Κυϊποοὶ, {παὶ Ῥεϑῖθν τγᾶ8 ἴῃ 
ἀουδὲ ψμοίμογ Ὀγ {815 νἸϑίοη (ὐοα τηδδηΐ ΟΗΪγῪ ἴο ἰῃ- 
ἀϊοαὶα {παι Ἔν ΓῪ αἰβι]ηςίίοη οΟΥὗὈ πηθδῦϑ ψγἃ8 800} 1364 
ὈΥ {η6 ΟΠ γι βιίδη σο]ρίοη ; οσ ψμϑίμογ βοιῃθίηρ οὔ 
γοῖ ρτγοδίοσ ἱπρογίδμοθ 8 σοῃοθαϊθα ὑπάογ ἰἴ; 
ῃδιηοΐγ, (Παὶ {Π6 ΘΠ 11165, ψῖο ἀἸἃ ποῦ οὔβογνα {ἢ 6 
ἀἰδιϊηοίίοη οὗ τηϑαΐβ, δηὰά δὰ Ὀδθοὴ πἰπογῖο 8δο- 
οουπίθά ᾿πιρυγα, ΤΕ ΠῸ ἰΟΠΡΘΓ ἴο Ὀ6 σοπβιἀογθα 89 
βιοἢ,, δηᾶ {8 ΠοὶΓ 8οοΙοἰΥ 8 Π0 ἰοηροῦ (ὁ δ6 
ἁνοϊἀεα ; δῃηά {μὰ {π6 ἀοοσίτιηθ8 οὗἩ ἴ[π6 (08ρ6] ψοΓῸ 
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ἰο Ὀ6 ΡῬγοδομοά ἴο ἔβοβ. ΤὍὙμδαῖ {Π|8 ἰδείδσ ᾿πέοσρτο. 
ἰδίου ψ͵88 (6 {γιὰ ΟΠ 6, Ῥοίε νεὰβ δοοῦ οοπνυϊποοά 
ὈΚΥ {{π6 ἀττῖνα] οὗ {Π6 Πη Θ58ΘὨὩρΌΓΒ ἔγοπι (Π6 (ὐδηξυτίοι. 

17. Καὶ ἰδοῦ. αᾷ πιδὺ οὔβεγσνθ {πὶ (ἢ6 ΟἹ ΓΟ Π)- 
βίδηςἐϑ δῖ παγζαίϑα ψ1}}} [δὶ σοι 6 (Δ ἃ 85 1ἴ 866 Π|8 
Οὐ θηΐ4}) δι πρ] οἰγ, ψ Ποἢ πὰ δάϊηϊγθ ἴῃ {86 Οἱὰ 
Ταεϑίδιηθης δηᾶὰ τἢ6 νΘΙῪ ἀπίίθης ατοοκ Ηἰβίογιἀῃ8, 
88 Ηοτοάοίι : ̓᾿Επέστησαν ἐπὶ τὸν πυλώνα, ““ βιοοά δέ 
τὴ6 ροτοῦ.᾽ δ66 (Π6 ποία οἡ Μαί(ῃ. 96, 71. 

18. φωνήσαντος, 1. 6. (48 Ἦ εἴ8. δη ΒΕ οδοητῃ. (ἢ ηΚ) 
{πὸ Ῥοτγίογ. Βαϊ 88 1{ 15 ποῖ νϑγὺ πΚοὶγ {πδΐ {Π6 ΔΉΠΟΥ 
Κορί ἃ ρογίογ, ψα τηιϑὺ υπαογβίδηαἀ βοη]8 ῬΓΟΏΟΏΗ ; 
88 τίνα, ὨΔΙΊΟἾν [Πο056 ἴη {πΠ6 Ηοιι86. ““Τῆδ περ β86ῃ- 
ΕΓΒ (οὔβογνθβ Κυϊηοε]) αἀἸά ποῖ οἤοοβα ἰο δῃίογ (6 
Οὐδ6, 88 δοίηρ 1Πδὲ οὗ ἃ Ψονν." Αῃηά ἢ6 γοεΐογϑ ἴο 

νΘΥΣ. ὩΣ " ἜΠτεΣ 
19. ἐνθυμουμένου---τὸ Πνεῦμα. ΗιητΙοἢ 8 8ηα Καὶί- 

ποοὶ ἐρηε φμ ρέει {Π6 ἰπῆμποηςο οὗ {ΠῸ Ηοὶγ 
δρίγιῖ. “Ἐὸγν (βᾶγῪ {πΠ6}} ψ ἤθη Ῥείον βὰν ἰἤγθα τη8 
βίδησϊηρ δ {π6 ραίθ, ἢ6 τ ΡΊΥ Ἰυάρεα (παΐ {πο Ὺ 
ψ6Γ6 βθ6ηΐ ὈΥ Οοά ἴο ΓΟβοἸΪνα [8 ἀοιιθί8, δΔηὰ ἢδ6 ἀ6- 
ἰογιαηθα ἰο σὸ ψΠ ἢ τΠ6 πη Ψ ΠΘΓΘΒΟσν ῦ (ἤοΥ 8δοι]ά 
Γοααῖϊγθ. Νον ἤθη ἢδ 8ὲῦν [ἢδί ἢ18 σοῃ)δοίαγα τγἃ8 
ν6}} ἐουπάρά, ἢ6 ἐπουρσὰί, δΔηα 5414, (δι ἢ6 νψὰ8 Ὠ)]- 
νΙΉΟΪν ϑδαιϊηοηϊβἰιοὰ οἵ (Π]ϊ8.Ό. Απὰ ψνίιθη ἢα δααγά 
ἔτοια {ποῖ (Π4ἰι (ὐογηθ 18, ἃ ΘΕ |6 νν88 ἀθϑιουβ οὗἅ 
οι τασίηρ (ἢ6 (ἢ γϑιη ἀοοίγίηο, ἢ ΒΘ ησα ἱπίρεγοα 
(Π4ἰ (ἀοὰ δά τηδϑδηΐ, ὈΥ (ἢδὲ νίϑίοη, ἴο ἀδοϊαγθ. ἰδὲ 
εἶα (θη 1168 ΨΈΓΘ ἨῸ ἰοηρογ ἴο 6 δοσοιιηϊθα ᾿πΊρυΓΟ, 
θυΐ ἴο να 6 (ἀοϑροὶ ργϑδἼοῃϑά ἰο {ῃβιη." 

ΤΙδ ἰαχι οὗ τἢϊ8 ἱπιογργοίδίίοη 1 σδπηοί ἴοο 86- 
νγοὶν σΘηΒΌΓΕ; δηα ᾿ηἀ6ρ6α {Π6Γ6 15 [6 1688 ΘΧΟΙΙ86 
ἔοτγ 1ἴ, 88 {Π6 86η86 δα Ὀδθῆ σουγθο Υ ροϊηιθα οὐ 
Ὀν Οτοιίίυβ8: Ὀιϊχὶ Πθὺβ ΠΟῸΠ Ρδὺ νιβῃ), 864 ΡῪῈῚ 
αἰπδίιιαι, βῖνα τη σηδῃλ 1Πϑρ᾽ δι ΟΠ ΘΙΏ. ᾿ 
ἜΟΙ ἐνθυμουμένου βϑοη6 νοῖῪ ροοά ΜϑΝ. δπὰ γει- 

ΒΟΉ 8, ἃ8 4180 8οῃ16 οἵ [ἢ6 Εδίῃ 6 Γ5, γθδα διενθυμουμένου, 
ψὨ ἢ ἰ5 ργοίδγυγοά Ὀγ Κυϊποοὶ, δηά σγϑοοὶνοάὰ ἱἰπίο 
1η6 ἰοχὶ ὈγΥ Οτθβρδοῖ. ὍΤὴ6 νοῦ 18 ΟσΟΔΒΙΟΏΔΙ]γ 
ἴουαηά ἴῃ ἴῃ6 τορος ΕΠ Θγβ, τοσὰ ΠΟ ΠῚ ΘΧΔΙΏΡ [68 
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ἃΓ6 ργοάμποσρι Ρν Βοίββθοηδαθ δ8ρ. δί. ΤἼ68. δαϊξ. ΨΑΙρΡΥ, 
Απαὰ ᾿πάἀδοὰ 411] {686 δχδηρ] 68 γον {Πδι. {ἢ 056 
ΓΙ ΓΟΓΒ Τοδα διενθυμουμένου ἴῃΏ [ἢ6 ῬΓαδοηΐ ράᾶϑβδρα: 
Ὀυϊ ψῃδ 1 σοηβι δ πον ἔδν ἀγὸ [ἢ6 Μδ5. ἴῃ ἢ σ ἢ 
1 18 Τουῃά, 1 σδηποί Παὶρ ϑιδβροοίίηρ 1 ἴο Ὀ6 85 
ειηθηάἀδίοῃ, οὐ ρουῇδρ8 ἃ [ΘΓ πιϑία κα πιϑάα ὃγ [πὸ 
ΒΟ 6 ΟΥ̓ 8ΒοΠῚ6 ΝΘΙΓῪ δηῖθηΐ Δγομοῖνρο, ἢ ᾿ ἢ ΟΒ86 
τη {Π6 δὲ ἴῃ διηρωτήσαντες, 18ὲ ὈαΐοΓα, 511} στο. 
τηδϊηθα. [{ 15 ψδ]}] Κηονῃ ἴο οΓΙΠ1ο5 ΠΟῪ ἔγααι ΘΠ] 
81} Π|8 Ὁ τη βία κ68 δγίϑ6 ἔγοπι {Π6 ΝΘΓῪ 8816 οδπ86. ὈῪ 
ψἢοἢ (Π6 1,Οχίσοη8 (Πα ΘΒρθοῖ ἢν (ἢ6 τοοθηΐ πον 
οἀὐϊᾶου οὗ διαρι. ΤΠ θβααγὰ8) ἤᾶνα Ὀθθη οηγίοἠοα 
ὙΠ πιογο σοιῃρουηα Ψψογάβ [ἤδη Ἔν ΘΓ 6,6 Γοσοϊνρά 
Ὀγ τἢ6 ΟἸαββἰςδὶ νυ; ψ ΠΟ Βπου]α ρα ἃ [(6χὶ- 
σΟρΊΆΡΠΘΙ Οἢ [18 ρυλγά.  κ 

20. ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι. ΜΟΪΓ δηᾷ ΕἸΘΠ6Γ 
τοηἄογ {Π6 ἀλλὰ ἐσίέμγ, φμαγο. Βυΐϊ 1 δββθηΐ ἴο- [,068- 
ΠΟΓ δηά Κυΐηοοϊ, {Πδὶ 10 185 4 ρμαγέϊομϊα ἐογέαξέζυα, 
βρη! γίηρ α46, ἀροάμηι, οὗ ἡ Ὠ]οἢ (ΠΟΥ ρσίνα βονογαί 
Θχδρο8. [ζυίϊηοοὶ τοΐοτβ ἴἰο Πϑοναγ. δ΄ Ραγί. ρ. 8. 
Κυπίεν οἡ Ατ᾽βίορῃ. Ερ. 202. δηὰ αγίοῃ οἡ ἴπο. 
οοῦ. 9, 18. : 

420. Μηδὲν διακρινόμενος, ἀομδέϊη πο, ΓΘ ΡὮΓΕΒ6 15, 
ἔγοτῃ 118. Ὀγανν, βϑοιηθνῃδί οὔβοιτθ. Καυϊηοοὶ 8ὺ0ρ- 
ὈΪ168, ““θδοδυβϑε [ΠΟΥ δα ηοΐ 6ν8, θυΐ  Ο6η6168.᾽»; 
Οὐ {Π6 86η86 οὗ διακρινέσθαι 866 [ἢ6 ῃοΐ6 οἡ ΜαΙκ 
11,928, Διότι ἐγὼ ἀπέσταλκα, “1 Ὦδλνα σαυβοά {Ποῖ 
το ὃθ6 βοηϊ.᾽ Α 8οι οἵ Ηδυ αἰ βη). 

21----28, ΤΏ6 ψογάβ τοὺς ἀπεσταλμένους ἀπὸ τοῦς 
Κορνελίου πρὸς αὐτὸν ἃτα οἰ 64 ἴῃ 80 πηδὴν ΜΝ δ., 
Δηα ΟΠ Τ]ΔῪ δοσοιιηῦ 80 τη οἢ ΠΟΓΘ Θ88}}}ν (ῸΓ {Ποὶτ 
δάαιϊείοη [Ὠ4η {Π6}Γ Ομ! ββϑίοῃ, (Πδὲ [ΠΟΥ ΔΓ 1 ἢ τθα- 
50Π ϑβυϑρεοοίοα ὃν Μ|1ΠΙ δπὰ Οτοίί8, δηὰ ἢανα Ὀδροη 
τσ Εγ ἐχρυηροα ὈΥ Οτθϑυδοῆ. τος ἀροριν οι 

2ῷ, Μαρτυρούμενος ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους, τοοἰΐ ϑρολοπ ο7. 
566 {πΠ6 ποία οἡ 6, 8. ᾿Ἐχρηματίσθη, ““ γᾶ8 δαἀπηο- 
ηἰδῃθά ἴῃ ἃ ὈΙνίη6 νίϑοη." ὅδθα ἴΠ6 ποίΐβ οἡ Μαείι: 
4, 12. Τὰ ῥήματα Ὦδτα βιρηϊῆθ8 πηδηάαΐθ8, ογάρχϑ. 
80 γϑῖ. 88. πάντα τὰ προστεταγμένα σοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 
5θ6 [ἢ6 ποΐθ οἡ [{Κ6 8, 2. ΠΝ 

28, Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁ Πέτρος ἐξῆλθε σὺν αὐτοῖς. Νον 
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ϑορρᾷ γὰϑ8 ηΐῃθ τ} 88 ἔγουι (βοϑαγθα. Οπ (Π6 ἀἂν 
. δὲ (6 ΑὩροὶ Πδα δρροαγθὰ ἰο (οσῃθὶυ8, ΘΗ 

ἔλδίϊηρ δηὰ ργαγίηρ, 6. Β6Πηΐ τῊΘΒΒΘΏρΡΟΙΒ (0 Ῥρίεθγ, 
(8---7.) ΤΠ6 τη ΒΒΘΏρΟΓΒ, ΟἹ (6 βοοοῃά ἀδγΥ, δζό 
τοσοῖνοά ψί ΠΟΘΡΙ ΔΙ (νογ. 48.); δηά, οὐ {π6 
(τὰ ἄδγ, [ΠΟΥ τοίυγη ψΠΠ Ῥείοσ ἰο (βαγοα. Οἡ 
(π6 ἔουγί ἢ ἀΔΥ ΠΟῪ Δρργοδοῖ ἰο (ϑοβᾶγθα (νογ. 24. 
80,), Κυΐϊη. δο (πε {πΠ6 τῇ ἐπαύριον ἴῃ νΕΓ. 424. τηιϊϑί 
τη ἴδ γιογτοῖῦ (αὐ θη). θη Κυϊηοοὶ ϑρθδκβ οὗ 
πἷπο πιδέθσ, ἴθ τηιϑὲ θ6 υπάοτιβίοοά ἴο Ὡθϑη ὨΪΠ6 
Θεγηιαη ταῖϊε8, οὐ ἃῦονθ ἔογίυΥ Εηρ] θη. [Ι{ [8 
τοοκοηοά δἤδοη ἦομ5 ἀϊβίδποο ἔγοπι (ββαγοα ἴῖῸ 
ὥορρα, ψῃϊοῖν ψου]ὰ τγραυϊγα ΙΠΟΓΘ (ἤδη Οὴθ ἀδΔΥ: 
(πουρῇ Ῥαδίρσ δῃηά ἢ 18 σοιῃρδῃϊοηϑ ψου]α δυγῖνα ῥγο- 
ὈΔΌΪΥ ὈΥ τηϊἀ-ἀαΥ οὗ (6 βθσοηά ἀαυ. Τῆι {Π6 
ΡΠ ΠΕΕΝ Πδά (γανθ ἃ ἔπ ἀἰδίδησθ ἢ ἃ ἄδν δπὰ 
ἃ ὯΔ]. " 

28, καὶ τίνες τῶν ἀδελφῶν, απάὰ 8οηϊιο Οὐιγδέϊαηδ: 
ἷἴῃ ΠΟΙΏΡΘΙ δία, ἃ8 Ὸ ἰοδῃ ἤἴοιῃ 11,12. Τμ686 
ΟΠ γ ϑι14η8, πο δα Ὀ66η {6νν8, Ρεΐοσ ἰοοῖκ τὶ ἢ 
ῸΓ ΨΘΓῪ 186 δηἀ ργυάθηΐ ΓΘΆΒΟΉΒ, πϑγηοὶνυ, (85 ΟὮγγ- 
βοϑίοῃῃ βϑυρρεβίβ,) ὥστε εἶναι μάρτυρας οὶ ταῦτα, ὃτὶ 
ἀπολογεῖσθαι δέοι Πέτρον. ὅδ6ο δἰδο Ποάάσιἀμο. 
. 44, 46. προσδοκῶν, ΔΗΧΙΟυ ΒΥ Ἔχροοίίηρ. 866 [λ|Κ6 
1, 21. δῃά 8, 40. Τοὺς ἀναγκαίους φίλους. Κυρῖα [29 
ΠΟΙ ἃ ΨΘΙῪ ᾿ἰθδγηθα δηποίδιϊοη οὐ {18 β86η86 οὗ 
ἀναγκαῖος, δῃή τῆς [,δΔιΐη πεοδϑδαγίι8, οἵ ἢ οἢ 1 5}4}} 
σῖνα [ἢ6 Ὠρδάϑ8. 
ΤΠ Βθῆ886 Πδγα 18 ἐπέϊπιαία ὕγϊομάβ. Νον [6 

[Π6 τἸογβ ἀναγκαίοι Δῃηα πθεοδοαγεμα δηοίθ, 1. ζτ6}2- 
(Ἰ0η8 Ὀγ Ὀοοα ; 4. ὈΥ Δῇϊη ; 8. [Π086 σοππηροϊρα 
Ὀγ. 106 Ὀαπά8 οὗ ἔγΙΘηἀ8}}10Ρ. δοιωθίϊπηθβ ἐἢ 6 τνοσά 
ΘσΟΙΏΡΓΘΠΘἢ 5 411] ἢ 686 [ἢΓΘ6 86η568. Τῆι Ποιηοϑιίῃ. 
Ρ. 670. 5808 δὴ 1ην) δί]Οἢ ἴ0 ἃ ΠηΔΙΓΙΑρῈ 15 σίνθη ἴῸ 
οἱ ἀναγκαιοτάτοι. ὅ6ε 4]180 678. [,γ8. 478 ὃς 810. 
2, ᾿Αναγκαίοι ἃτ6 αὐῇη68; ἃ8 ἴῃ ΕυτρΡ. Απάτγοῃ. 671. 
ψἤοτο Μηδία δα γ85 ἰο Ῥεϊθυ : τοιαῦτα λάσκεις τοὺς 
ἀναγκαίους Φίλους. ΒΥ ἀναγκαίοι ἃῖα ὨοΟνΘΨΟΙ ἔτο- 
ἀπ ηΕΥ ἀδποίθα γαοἰαιϊοηβ, Ὀοζἢ ΟΥ̓ ΠΟΠΒΔΠρΡΊΪΙΥ, 
πα ὈΥ ΔΙΝΠΙΥ; 88 ἴῃ 1,0Χ8. ὅ85. Ηθδησα ἘΙοηγ9. 
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ΗΔ]. Ρ. 85. βρεακα οὔ συγγενικαὶ ἀναγκαίοτητης, Μ᾿ Ὠΐοἢ 
ΏΔΥ ὃ6 υηάἀογβίοοά Θαυ δ} }ν οὗὁὨ σοηβαηρΊ  Ὑ πὰ 
δίπημγ. Δηά 80 Ὀοϊυ. δ, 71. δῃὰ ἴβοεογ. 577. 
8. 1 νεῦὺ ἔτεαυθπί! ΠΔΡΡΘἢΒ ἐμαὶ ὈΥ ἀναγκαίοι φίλοι 
ΔΘ πιοδηΐ ἑἐπέμπαξε Κγϊοπ 8, σοῃ]οϊ θα ΟὨ]νῪ ὈΥ {8 
βθαηάβ οἵ Ιονβ. Τῆι 1ἢ Ψψοβαρῆ. Αηΐ. 7, 11. αν ̓ 5 
ἀναγκαίοι Φίλοι Δ16 8814 ποῖ ἴο ἢανα ἰην! θα Αἀοηϊδῇ 
ἴο (Π6 δαϑί. ἊΑηά :η 10, 1. Ηοχοκίδῃ βοπ 5 ἴο κλὉ- 
βῃδῇῃ τρεῖς τοὺς ἀναγκαιοτάτους Φίλους. 5866 «αἶ8ο ὅ, 884, 
950, 875, 878, 879, 447, ὃς 101δ. ίοηνβ. ΗΔ]. Α. 
1.0. 161] ἃ 484. ΡΙιίαγοι ἀθ Ὠίβογ. 44]. οἵ. Ατῃ. 
Ρ- 51. ρίνεοβ ἃ γϑᾶβοῃ ἴοὸγ [ἢ6 0.86 οὗἉ (18 Θρί(παῖ: 
καθὸ δὲ καὶ λέγεται πυρὸς καὶ ὕδατος ὁ φίλος ἀναγκαίοτε- 
ρος εἶναι. (Κιυ!η.) Ἴμο Ἰβαγπθά (ὐοιηπηθηΐδίογ τρις 
ἤδνα δάνογ θα 0 [ἢ 6 Θχργεββῖνθ ψηποϑιθ οὗ δοϊοίῃοῃ, 
ΡῬγον. 18, 24. ““Τἤοτγο 15 ἃ {τὶ οηά {ἢ 5. σοί οΟἸοβοῦ 
1ῃ8Δη ἃ Ὀγοίῃογ." Τὸ [818 την θὲ βυδ)]οϊῃεά {16 0]- 
Ἰονηρ' ΡαΒϑαρα85 οἰ ὈΥ Υεϊβίοι πη. Χαπορὶι. Η6]]. 
ὅ. ἀναγκαίου μοι ὄντος καὶ ἐπιτηδείου. ΙΒΟΟΓΩΙΘΒ : ὅσοι 
μηδ᾽ ὄνομα συγγενείας ἔχοντες, οἰκειοτέρους σφὰς αὐτοὺς 
ἐν ταῖς συμφοραῖφ τῶν ἀναγκαίων παρέσχον. Βοτοϑιι8 Φ. 
μετὰ τῶν συγγενῶν καὶ ἀναγκαίων Φίλων. Αἰδρη. 4. 
Ρ. 1564. τοῖς ἀναγκαίοις φίλοις διαδωρησάμενος. 1)6- 
τηοβ.ἢ. 1η Εναρ. οἰκεῖοι, ἢ συγγενεῖς, ἢ ἀναγκαίοι. ] 
νου κὶ 50 σοιηρᾶγα Βλιγρ. Οτοϑί. 804. 704. τοῦτ᾽ 
ἐκεῖνο κτάσθ᾽ ἑταίρους" μὴ τὸ συγγενὲς μόνον Ὥς ἀνὴρ, 
ὅστις τρόποισι συντακῇ, θυραῖος ὦν, Μυρίων κρείσσων 
ὁμαίμων ἀνδρὶ κεκτῆσθαι Φίλος. 

45. ὡς δὲ ἐγένετο εἰσελθεῖν. ϑυθδια τοῦ ἃ8 ἀδροηῃά- 
Ἰη6; ὉΡΟη ἕνεκα, Ν᾽ ἢἰοἢ 158 Δα ἀ66 1η βονογὰὶ Μ55.; θαΐ 
ΡΓοῦΔΟΙΥ ἔτοαῃ (Π868 πιᾶγμίη. Πεσὼν ἐπὶ τοὺς σόδας, 
προσεκύνησεν. ἸΠροσκυνεῖν ἀφδηοίε8 ἃ ἰοἰΔ] δηᾶ γανο- 
ἐδητ8] ργοβίγαιοη οἵ {Π6 θοαγ ἴο {Π|| ὀαγἢ : ἃ πιαγκ 
οἵ ργοξουηα τοϑρεθοῖ συ ἤποῖ (ἢ6 «{6τ}8, δη οἴμογ Οτι- 
Θηἴ8] πίϊοῃϑ, γοπήθγθα οὶ ἴο Κίηρθ Οηἶγ, θὰ 4180 
ἴο Ροιβοηβ οὗ ἱρὴ ἀϊρηῖγ. Βυΐ (6 Βοιηδηβ γε δὰ 
(818 ἢοιηᾶρα ἴο {Π6 Ὠ 6. ΕΥ̓ ΟὨΪγ ; δῃὰ {πογθίοσε Ῥοίϑγ 
ἄθοϊηθ5 11, Ὀ- βαγίηρ κἄάγω αὐτὸς ἄνθρανπος εἰμὶ. Ὑοί 
ῖἴι ἀοα5 ποῖ [Ὁ]]ονν ταὶ (ΟΥΠ6Ἶ1118 πιθδηΐ ἰὸ ἢδνα 
(γδηβίογγοα {πΠ6 ἢοποιγ ἄπο ἰο {{Ἰὸὼ 1) εν ἰο Ῥείοιυ ; 

ΝΟΣ, ΙΝ. κ ͵“ 
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ἴον ἴ6 ννὰϑ εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν (νοτ. 2.) 
Ὀυΐ, δίτυςῖκ ἢ ΤανογοπΈ 4] ἀνα δὲ {Π6 βρῃί οὗ ἃ 
Πινίηθ ἰοραΐθ, ἢ σουϊὰ ποί ργθδογνα ἴῃ6 ἀιϊιθ᾽ ἀ|8- 
ιἰποίίοη Ὀθαίνθθη {116 Ποπουῦ ἴο Ὀ6 τοπάδγρα ἴο τῆς 
Αιηραβϑαάογ δηᾶ ἢ Ῥγποῖραὶ. (Κυϊη.) Τῇ βᾶπὶιε 
νον οὗ {ῆ6 58ι.0]6 οἰ 18 4180 ἰδ κθὴ Ὀγ (Ἰ γγβοβίομι. 
ΤΏΘΓΘ ἰδ ἨῸ ΓΟΆΒΟΠ (0 ΒρΡοβθ, ἢ Οὐτοί!υ85, (δὲ 
(Ογη 6] 108 ἴοοκ πίη ἔογ δὴ δηροὶ, νῃαΐονογ (πς [η88- 
ὈΠΔπι8 οὗ 1,γϑίγία ταῖσῃς ἀο (14, 11 ἃ 18). Μοτε- 
ΟΥΟΣ, 1 Ῥοΐονγ ννὰ8 }1ι5{1Π64 ἴῃ ἀφο] ηϊηρ᾽ {Π18 τηγκ οὗ 
ὑτοξοιιηἀ γαβροςί, Κπονίηρ {παὶ διηοηρ' (ἢ6 Ἐοπ)Δη85 
1 νν»88 τοϑογνϑά ἴον Πινιηἰτ168 ΟὨΪΥ, γοῖ [Π6 Οδητυτίο 
ἸΏΔΥ 6 Πα], ἰῇ βοπηα ἄσργθθ, δχοιιϑεὶ ἔοσγ οἤδείησ 
ἴ ; Κπον]ηρ, 85 6 ἀϊά, (πὲ [πΠ6 ομσέοπι οὗ {Ππ6 Εαδὶ 
ἃ] ον οα οὗ διισῇ γονογθηθδὶ Ὠἢοιηαρα ὑδίηρ 56 
ἴτοιῃ τηδῃ ἴο πηδῃ : ἐποιρῇ Ῥεῖογ, τωοβί 0] Ο] οὐ Β}γ, 
ἀϊϑοουγαρθθ ἰἴ, 48 ἰθδάϊηρσ ἰο δν]]. Συνομιλών, ο05- 
υογδὲην ιυἱἐἠ ἠΐηι. ὅ66 ἴῃ6 ποῖδ οἡ [κε 21, 14. 

28 5644. ἀθέμιτόν ἐστιν, ωπίαιοξμί. ΤῊ8. υ86 οὗ 
(Π6 ψνογὰ 18 ςορίουϑὶν 1ΠΠυ8ιγαἰοα Ὀγ ΥΥ εἰβίοίη ; δχ. 
στ. ἴοπι Ηετγοῦοί. 8, 67. ἐσῆλθε δὲ καὶ ἐς τῶν καβείρων 
τὸν ἱρὸν, ἐς τὸ οὐ θέμιτόν ἐστι ἐσιέναι ἄλλον γὲ ἡ τὸν ἱρέα. 
Απά ὅ, 72. πάλιν χώρει μηδ᾽ ἔσιθ᾽ ἐς τὸ ἱρὸν, οὐ γὰρ 
θεμιτὸν Δωριεῖσι παριέναι. Ατϊδίορῃ. ΤΊιαδβιῃ. 1106. 
ἀνδράσιν οὐ ἸΗΡΕΣ εἰσορᾶν ὄργια σεμνὰ θεαῖν. ἸΙΟΏγ5. 
Ηαἱ. 57. αἷς οὐ θεμιτὸν αὐτοῖς ἐφ᾽ ἱερὸν παρεῖναι --- πρὶν 
ἀφοσιώσασθαι τὸ μίασμα. [ἰ ποΐ υηΐγροαυ ΠΕ} ΟσσυΓ8 
ἴῃ {Π6 Δροσζυρ αὶ Βοοῖβ οὗ {Π6 ΟΙα Ταβίδιμθηι. 
Κολλάσθαι 5: ηῆθ8 ἴο ι186 [Δ Π}}}18Γ ᾿πΓΘΓΟΟΌΓΒΘ τ (ἢ, 
ἃ8 ἴῃ ὅ, 18., Πα προσέρχεσθαι, ἴο Θηΐο Γ ΔΠΥ͂ ΟΦ 
ἢοιι86. ΤΏ ΕΓΒ 18 ἃ βογί οἵ οἰΐπιαξ; 80 (ῃδΔΐ 6 τῇδ 
1ηβογῖ, ““ 07") ευεη." Απὰ 80 οἰβίεϊῃ, ψῇῆο δρέ!γ 
σΟΠΊΡΑΓ68 Ρ]υ. 2, 94 Ρ. διὸ δεῖ μὴ ῥαδίως προσδέχεσθαι 
μηδὲ κολλάσθαι τοῖς ἐντυγχάνουσι. 1 ἃπῇ ποῖ ἀν 8ῖ8 
{π4ΐ κολλάσθαι ΟσουΓβ ἴῃ (ἢ απέξοπέ ατθοκ νυ γἴοΓβ 
1η {1}18 Β6η86 : θὰ [ ᾶνθ γΓοιηδγΚαα βοὴ ποί ἀϊ55ἰ- 
τῇ ΔΓ τη ρἤοΓβ 86 ἃ ὈΥ {Π6πΠὶ : ΘΧ. στ. Εγίρ. Οταβί. 
804, 794. ὅστις τρόποισι συντακῆ. 80 ΗδΒγοῦῖι5 6χ- 
Ρἰαἰη5 ἐντέτηκεν Ὀγ ἐγνεκόλληται. 

᾿Αλλόφυλος τη5[ ἤθΓ6, ἴτγοιῃ 115 Ὀοίηρ Ορροξϑά ίο 
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᾿Ιοδαίῳ βἰσην 4 θη! !]6. Βιυξ ἴῃ τΠ6 ϑερί., ΡὨ]]ο, 
ΔηΠ φοβορῆυβ, (48 Κυϊηποθὶ οὔβοῦνθθ ἴγοῃμι Κυθθβ, 
οΙῆ, δηὰ [,οοϑηθσ,) (Π6 ψογὰ οσοιγβ ἴῃ ἃ ἀουθ]8 
Β6Ώ56, 80 88 ἴο ἀδηοία οὶ ΟἿΪΥ βυοἢ 848 γα αἰβί!η- 
συϊθηθα ἔγομχ «ὔἤειυδ, Ὀαΐ ἔγοπι 4}} οἴϊδθῦβ, μοι 6 Γ 76 νν}8 
Ὀγ δΙΓΕΠ ποῦ ὈΥ γα] ρίοη (48 ἴῃ ΨΦοβθρῆ. 9, ὅ, 8. ῬΆΠο 
909 σα. δυάρ. 8, 8.), δηά οἰϑαννθογα βιυ]θά ξενοὶ, δηά 
ἀλλότριοι. ὅ66 Ψοβαθρῇ. Απί. 9, ὅ, 8. ΡΒίϊο 714 8. 
15. 2, Θ. Βδομοοίίζοη δὰ Μ|ιοῇ86118 οὔβογνα {πᾶΐ 
{ΠῸΓ6 18 Ὧ0 σοπηηδηά ἰουηά ἴῃ {Π6 1Ὧ΄ οὐὗἩἨ Μοβεβ 
Τογρ! ἀἀϊηρ ἔλπ }1Αγ Ἰηϊοτοουβα ἢ 1η6 ΟἸΘΏΕ 168, Ἐς 
μυΐ {παῦ (ἢ18 ννὰ8 δη ἱηίοσγαϊςΐ οὗ ἴῃ 6 268} Πθοςσίογθ, 
ψἢο Πδά θυ ποηθά (Π6 Μοβαῖς 18 ψ ἢ τηδὴν 
δά 64 ᾿π]μηοίοη8. ΒΡ. Ρδϑᾶγοβ ἤθγα οἱΐθ8 Ψοββθρῇ. ς. 
Ἄρρ. 9, 28. τοὺς (861]. ἀλλοφύλους) ἐκ παρέργου προσί- 
οντας ἀναμίγνυσθαι ταῖς συνηθείαις οὐκ ἐθέλησε, ψι!ϊ νοτὰ 
(36:}. 416] 56 85), Ποη ἢἰβὶ οὐδοῦ δά ηο08, δίημ δ] ά 
δσοηίθ8 δοσθάθγθηΐϊ, 605 ἴῃ σοῃϑιιοι μἀη6 πη) ΡΘηϊ 8 
δΔαπλ 1 ποίυ : ἐδοθο σέγαησοῦδ, τοῦο ςαπιθ. ἰο 5 ὁπ 
αην οἵἠον ἀοοομπέ διέ ἐπαὲ 0΄ γοἰί σίοπ, ἠδ (ρο566) 
»ονπιἐοα ποΐ ἐο δὲ πιϊχοά εὐἱέΐ τ5 ἴηι ἂπν ζιπεξατῖ- 
ἐϊο5, Απά 86. Δηϊι. 16, 1,1. Τοῖς. Ηἴ8ι. ὅδ, ὅ. 
(Θρθακίης οὗ {Π6 Ψ6ν}5): Δρυὰ 1ρ805 465 οὐβιϊπαίδ, 
ΤὩ8ΟΣΙσΟΓΑΙὰ 1 ΡΓΟιηρῖιι, Δάν ϑι}|8 ΟἹΏΏ685 4108 ἢΟΒ[116 
οὐλιηη. 

Καὶ 15 ἔργ καίτοι, απά (ψοέ). ἸΚυϊηοαὶ τοίθυβ ἰοὸ 

Ἀ Τὶ 8 γειηαγκαὰ Ὀγ ϑομοείροη, ὑπαΐ ἐνεη {Π6 Ζ2ενν8 δοκηον- 
Ἰεάρεά πὶ σά τνουϊὰ ποῖ νοῦν γε)θοῖ ἴ86 σδηῖ]οβ. Αὐὰ ἢε 
εἰἴε8 βοβεπιοῖ! αῦῦα οὐ τπ6 νοῦ οὗὨ Φοῦ 31, 8.2. ““Τῇς δίγδηρον 
ἀϊὰ ποῖ Ἰοάρε ἴῃ {πε βίγθεῖ.""ὀ “Εὸγ (ἀοὰ εἰοίῃ ποῖ δοοοιηῖ ΔΗΥ͂ Θ᾽ 6 
ὑτοΐδης, Ὀυϊ τεσοίνει ἢ 4]}, Τῃο ψαΐεϑ αγὸ ὀρδϑη δ 4}} ἤοὺϊ8 (ὁο- 
Ρᾶγα Αεΐονυ, 34, 27.), δῃὰ πα {παΐ νν}}}, γᾶν δῖον. 
“Νον (88 γ8 ϑεῃοδίῖρθη) οὐπδίἀδγίπρ τπᾶὶ (ῃ6 ἀὔονθ ἰγδαϊίοι 

νγ)85 ὯὨοΐ ὩΏΚΏΟΜΗ διῃοηρ; ἴπε 6 νν8, [ἴ ΤΥ 7051} Ὀ6ὲ (πουρῆϊ βίγδηρε 
παῖ Ῥεῖεσ βϑῃου!ὰ ἤανα Ὀδθὴ εοηβϑυγοὰ ὃγ ([Π6 γοϑῖ οὗ ἴη6 6 8ἢ οοη- 
νογίβ ῸὉΓ πανὶηρ δϑϑοοίαιθὰ νυ} θη }|68 (11, 8.) Βυῖ ἴο τ} 8 1 
ἸΏΔΥ ὑ6 δῃδινεγθὰ : ὑπαὶ 16 {πα ἢ ἰῃ ᾳυδδιίοη, ἱπουρῆ, Ὀογοπὰ 4]} 
ἄουδι, ἀπουπ ἴο ἴτῆ6 πόσο δηϊίθηϊ Ψ6νν8, ννγὰ8 δίϊαγναγα 9 οῃοδκοά 
Ὁγ ἴπε ρμγῖάδ δῃὰ δγτορϑηςα οὔ [6 Ῥμιατγίδεεβ, οὐ σον οὐν [τὰ εο 
οὔϊεη σοπιρίαἰη8. ΓὨΪδ μοτηϊοΐουβ ριε)άϊσεα, (παι ευγε, ἴπῸ Ψονν θἢ 
ςοηνογῖίβ πανίπρ Βγϑὶ οοηίϊγαοίεα ἔοι ἴἰπ Ρ]δγίθα69, 811}}} γοϊαί ποα,᾽" 
(δεβοείΡεῃ ) 

 . 
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Ζοῆἢ. 6, 7. 7, 4. Μεαῖίί. 7, 46. νἴεσθ 866 {6 ῃοίθ8, 
Οδίακο οἡ Μδϑζγο. Απί. 9, 7., δ)ηαὰ ΕἸβῆΟΣ οὐ 20]. 
6, 70. 

48. ἐμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξε, Οοά δαξΐ, δῇοιοη εηΐο πιο: 
Πδίιογ, ὃ. {Π6 ὨεδνεηΪΥ ν᾽ βίο βοηΐ ἴτοπὶ (ἀοά. Μη- 
δένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον, " ἴ0 (8] (1. 6. (ὁ 
δοσουηῖϊ) ΠΟΙ ΟΟΙΠΠΊΟΠ, ΟΥΓ ὑπο]θδῃ; 8η4 σΟη86- 
αυρηγ δίῃ ρογ 6 π|6 το ἢ] 8οσίοίγ δηὰ 1ηΐογ- 
σοῦυσβο ψ ἢ (ἢ 6 πη." 

40, τίνι λόγῳ, οἡ ναί δοοοιιηῖ δυραυά ἐεὶ. 
Νον λόγον, {Κα τἢ6 ΗΘ. ἢ θη. 19, 8. δηἀ “26Γ. 
38, 14. ἀδηοίεϑ ἐλίηρ δῃὰ οανι86; ἃ81ὴ1 (ογ. 1, 2. 
τίνι λόγῳ εὐγγελισάμην ὑμῖν. (Κυϊη.) Κγρῖε, μον- 
ΟΥΘγ, 8{ΠΠπ||ΙΛ τη πα! η8 (δὶ (ἢ18 18 ηοΐ ἃ Ἠορτδίβῃ. 
Βαϊ Ππ6 ΟὨΪΥ βυυσσθραβ 'ῃ ῥγονίηρ ἴἴ ἰο Ρ6 ἃ α΄ γϑοῖΐδηι ; 
88 Βδρῇοὶ δὰ ἄοῃα θοίοτα ἢϊπι. δὸ Ιρῇ. ἴδυνγ. 8ὅ8. 
τίνι λόγω πορθμεύετε. οί 88 {Π6 ΙαἀἸοῖη (ΠΠἸκ6 ΠΠΔΠΥ 
οἴ 6γ8) ἰ8 εοιηπηοη ἴο Ὀοίἢ ᾿ἰδηριάροδ, 80 Ὁ 18 ποῖ 
ἀμῆςσυ]ς ἴο σοποοῖνο ἔτοπη ψηδί αυάγίον τηὴ6 Νον 
Τοβίδηιθηΐ ψγιίοιβ ἀογινθά 1. Α58 (ο {ἢ6 υ] 0] 1ηρ 
ΘΠΌΘΓΥ Ργοροβϑά ὈΥ βοῖηθ, ΠδΠΊΘΪυ, “Ψ ὮῪ ἣ Ρεῖογ 
αοἷς (6 τοαβϑοὴ οἵ ἢΐβ θϑϊηρ βθηϊ [Ὀγ, β:ῃςα ἢ6 πιά 
ὕδοη τηΐοσιηθά οἵ ἰ ΟΥ̓ 16 ινίπο σοι πο οη ἢ 
Ψ 6 ἸΏΔΥ ΔΏΒΨΟΙ (ΠῚ (ΟἸγγβοβίοιῃ), {πὶ ἢδ ἀϊά 530 
Ὀεσαυβα 6 ψ βηθα {ἢδ ἰο πη Κ6 σοηῃϊίδββίοη, δηά 
Ὀδοοιηθ δηραροά ἰο {πὸ δ}. Κυΐποοὶ, ἰοο, οὔ- 
β6ῦνο5 (δὶ (ἢ18 νγᾶὰ8 ἀοηθ ἔογ (6 ἰηξογιηδίίοη οὗ ἢ18 
οογραπίοηϑ. Απηά 5ο )οάδαγάρο, ψῆο, νι ἢὶδ 86- 
ουβίοιηρα ροοά ἰδΔ8ί6, οὔϑοσνθϑ [πὶ {Π6 γϑρϑιοη οὗ 
{Π6 οἰγουτηβίδῃοθ ρῖνθδ ἃ ΠἸΙΡΏΙΥ δηά βρί τ ἴο Ρεῖθγ 
ϑυσσαροάϊηρ ἀἰδοουῦβα Ὀογοηάὰ ψηδίὶ να σου]ὰ οἰογ- 
186 80 ΒΘΏΒΙΌΙΥ ΡΘΓΟΘΙ͂νΘ. 

90, 81. ἀπὸ τετάρτης --- ἥμην νηστεύων. ϑοηα (οπ- 
τηθηίΐδίογβ, ἃ8 1)6 Ὠϊου, Μοῦγυβ, δὰ Ηεοἰησγίοἢδβ, ἴδ κα 
(ἢ6886 ψοΙθ (0 ἜΧργθδ8 {παῖ (οΥπο 8 πδά [δϑιοὰ 
ἔτοτη [Π6 {{π|6 οὗὨ ἢ 8 νἱϑίοη ἴο 1ῆ6 ργϑβεηΐ Βουγ. 
Βας1 οης γον δβϑοηΐ ἴο Οτοίϊυ8, ΒοΖα, Ρραᾶγοθ, Κυὶ- 
Π06], δηά Ἰ)οδατιάρο, {Ππᾶὶ 1 πηυδέ βρη ν : “ ἔουγ 
ἀδγβ ᾶρο, ἤθη 1 δά Ὀδθη ἔϑϑιίηρ, αρ ἴο {Π|5 νΕΓΥ 
᾿ἸΟῸΓ Ὁὐ 1. 6. δϑοιιξ (6. π1η{}} ἤοὰν, αὐ νης {{π|Ὸ 
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Ρείογ ΤΙΟΒΟΙ διτίνρα. Τἢδ οἰ Ποῦ 1 ογργοίδιοη 18 
τοβιϊοα δἱ ἰαγρθ ὈῪῚ Κυΐηοεὶ : θυ 1ἰ 18 80 πηδη ΒΕ} 
ἔΑ]88 48 βοδγοοὶν (ὁ ἄθβογσνα ἀν) ηρ ὕυροη. 

38. καλῶς ἐποίησας. Α σομηπηοη ἔοτγῃ οὗ Ἔχργθδ- 
ΒΙ0οη ἀδηοίηρ Δρργοθδίϊοηῃ δηὰ ργαϊβο, ἔγεαυθηΐ Ὀοιἢ 
ἴῃ 1ῃὨ6 δογρίαγαι δηα (Ἰδββίοδὶ ᾿γιίογβ, οὐ ψῃιοἢ 
ΘΧΔΙΊΡΪ68, ἴῃ βυροιῆθοιβ δρυπάδηςθ, ἃγα ρχοάιιορά 
Ὀγ βαρεῖ δῃὰ ὙΥ εἰβϑίβιη. 

88. ᾿Ενώπιον τοῦ Θεοῦ. 1 δῖ βιιγργιϑοά {μδί ατο- 
[π|5, Βρηρεὶ, Μοσιιβ, ποβθηιηυ!]οσ, δηα ΟἹ οϑυδοῇ 
Βῃοι!α δάορί {Π6 τοδαΐηρ οὗ οη6 ΜΝ. δπὰ βοπ)δ δῃ- 
οἰδηΐ νϑγβί οἢ8 σοῦ, [Π6 οτἱρίη οὗἁἩἨ ψὨΙΟἢ 15 τηδηϊδεῖ, 
ὨΔΙΊΟΪγ, ἔγοπῃ (6 Δ γον δίίοη οὗ Θεοῦ. Βαβι θβ (88 
Κυΐηποοὶ οὔβογνθ8) {86 σοιηπηοη τοϑάϊηρ, ΜΏΙΟ. ἰδ 
ἀείδηάοα ὈΥ δἃ]᾽ιηοβί 411 (6 ΜΑ5., 48. [ὴ6. ρστγϑϑῖογ 

᾿βρΡΘΆγδποα οὗ ροηυ θη 688, ἃ5 θαίηρ (Π6 τηογα αἐγ- 
ομΐέ οὨ 6. 

84. ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα, εἶπεν. ΤὮς ἀϊ8- 
σοῦγβα οὐ Ῥρίεσ σοῃβίϑίβ οὗ ὕννο ρᾶγίβ ; ΠδΙΠΊΘΙΥ, ἃ 
ὑνοῖο] ἃ ρῥγοροβιίίοη : {πθῸ 3γϑέ ἀδοϊαγίηρ (πὲ (ῃς. 
Οδη1 168 Δα 0 ἰοηρῸΓ [0 6 δοοοιιηίοα ὑποίδδη 
(νοσ, 84Φ ἃ 85ὅ.): [Π6 δοοοπα σοῃίδιη!ηνρ Δἢ δΔηηθηοίδν 
[οη οὗ [Π6 Οορεῖ. (νον. 86--- 48.) (δοθορίίρ.) 

84. ᾽Επ’ ἀληθείας καταλαμβάνομαι, ἱ. 6. “41 Ὁ] 
σΟΙΊΡΓΘΠ6Π4, δηά δὴ] ὑπογουρὮΥ ρογευδαθα.᾽" ΒΥ 
προσωπολήπτης 18 Ἰη68ηἴ Οἢ6 ΨΏΟ 18 ρατίϊα] 1ὴ [118 δ- 
ἰοηςίοη9, δηἀ βὁηδν8 ἢὶ8 ἔδνοιιγβ σι Ργοίθγθησα ἴοὸ 
ΓΔΉΪ,, ΠΡΏΤΟΥ, οΥ οἴ ΘΓ οὐϑρῤϊας οὗ οχίθγῃδὶ βυρογὶ- 
ΟΥΥ, ἴο {6 περίθος οἵ {086 ψῇο ἂγα ἀεδβϊζυίΐο οὗ 
1η686 δΔἀναῃίαρεϑ. ὅ66 741. 4, 1. δῃὰ {πΠ6 ποῖβ οἡ 
ἴλικο Φ0, 21. 

8ὅ. ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος, ὅς. Φϑοβούμενος 
τὸν Θεὸν 15. ἃ ρΟΓΙρΡΠΓΑΒῚΒ [ῸΓ ἃ }ὲοιιβ βεῦδοθ. Ῥοῖαῦ 
Πὰς Γοίδϑγρηςα το 1Π6 Ὀσγϑύθῦβ, δἰῃη8, Δη4 οἴ ῈΓ ΝΟΥ ΚῈ 
οὔ, τἱρδουβηββ5, ὈΥ. ψ Βῖοἢ Οὐογηθί5 δα ὈαδοοτηΘ 
ΔΟΟΘΡίΔΡ]Θ ἴο αοά. ᾿Εργάξεσθαι δικαιοσύνην 18 ὈΥῪ {Π6 
ϑερῖ. υ864 ἴο ΕΧρΙ685 (6 ΗΘ. ΓΝ), ἃ8 Ἰῃ Βυι 1, 8. 
ποιῆσαι ἔλεος. δῖ'τ, 47, 9. ἐργάϑεσθαι ἀλήθειαν ὃ. δ], 
8. ἐργάξεσθαι ψεῦδος, ἀπ 85 Ὀγ ΓΙΡῚῊΞ [π6 ΗΠ ΘΌγεν"8 οχ- 
μγϑϑϑθὰ νἱγίαθ ἰὴ ρϑησγαὶ, 80 {Π6Ὺ )οΐηῃ 1 ἢ ΤΩΝ ; 
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88 ἴῃ 8. ὅθ,1 ἃ. ὦ. ΤΠ {πΠ6 ατθοκ ᾿πἰθγργοίουβ 
ἰ᾽ϑηβίαΐα βοιηθίϊπηθ8 ὈΥ ἐργάξεσθαι δικαιοσύνην (48. ἴπ 
Ῥᾳ: 14, 4.), βοιπηοίϊ 68 Ὀγ ποιεῖν δικαιοσύνην, ἃ8 ἴῃ ῬΒ. 
105, 5. Απά 80 {Π6 υγΣΐογβ οὗ {πὸ Νεὰὲν Ταβίδπιοηΐ ; 
88 Φοῇ. 8, 7. σίγα 1 18. ἴἢΏ ν6Γ. 8. Ορροββαᾶ ἴο 
ποιεῖν τὴν ἁμαρτίαν, αι Μαίί. 7, 28. ἐργάξεσθαι ἀνο- 
μίαν. (Καϊη.) ΤΠ ΘΓΕ βθειη8 δὴ ἰάθα οὗ δαδίέ Ἰηνοϊνοά 
ἴῃ 1ῃ6 ἴογηβ ΓῺ δηά σοιεῖν. ὙΠ ἢ [Π6 ΡἤΓΑ56 ποιεῖν 
δικαιοσύνην ΜΘ ΠΙΔΥ ΠΟΙΊΡΆΓΘ {Π6 τΟΓΟ οἰθρδηΐ οπηα οὗ 
Ηετοάοί. 1, 96. ἀσκεῖν δικαιοσύνην. ὃο 5. 1δ, Φ. 
18. 64, 12. Νοτγ 15 1818 υβ6 οἵ ἐργάϑεσθαι ἁπκηονη (ο 
{Π6 (Ἰ4881041 ψυῖίοῦβ: ψ ἢᾶνο βοιῃθί!ηρ᾽ 511}1|8γ ἴῃ 
ΤΠ γοορῇ. 128. ἐργάτης δίκης. δε )οάαγάρεα δηά 
οἴδεογβ, οἰ ἴῃ Μδηιβ δι ΐν ΒΙΌ]8. 

86, 37. τὸν λόγον ὃν ἀπέπτειλε ---- Ἰωάννης. Ἅπἢ 
{πὸ σοηδίγιιοιςίοη δηἀ (48 ἀδαροπάϊηρ {Βογουροη) (ἢ6 
ἱηςογργοίδίοη οἵ (18 ραββαρθ, (οιππιθηίδίογβ πᾶν 
Ὀδθῆ τυοἢ ρογρίοχοα. ὙΠΟΥ σΘΠΘΓΑΙΪΥ ὑπὶΐα ἴῃ 
ΒΡ  γἱηρ κατὰ ὈΘίοτα τὸν λόγον : θυ 1π ἀδέθγηϊηρ 
τ: 6 Β6η56 [Π6η66 ἀγΙδίηρ [ΠΘῪ 86 θΥ ΠΟ Πη68ῃ5 δρτϑοά. 
Νοῦν δη 6} }ρ518 οὗ κατὰ 18 υϑυλ}}ν ΗἸ]6α ρΡ ὈΥ φωοά 
αἰέϊηοέ αὐ : Ὀυϊ ἰΠαὶ 18 Ὠοΐ 58ι:1{40]6 ἦδγθ. ΟἸΠοΓσ, 
85 ὙΠαϊθηδη δηαὰ οβθῃπλ 6 γ, {Πογοίογο ὄχρ]δίη 
“ χροογαϊης ἐο." [Ι{ τοῖρθί, πονψόνογ, θ6 Ὀθίζογ σθη- 
ἀογοά, ““ ἐπ ἀοοογάαποο εὐἱέϊ." Ἰ)οἀάτ!αρα τννδηάοθγ8 
ἴοο ἔτ ἤθη ἢθ γθηάθῖϑ: ““ Απά {Π|8 1 Δρργοῃοηά 
ἴο θ6 {δ πιραπίπρ' οὗ," ἅς. [παθ666, ἴο Αβοσιῦθ δῃγΥ 
βιοἢ οχίθηβινθ 5]ρη:Ἠσδοη ἴο εἰ] ΡῈ 104] ψογὰβ 15 
ῬΓΘοδγίουβ ἀπά υποτγιἰοα]. ΤΉΪΒ πηι οί ἰ8, Ποψανοσ, 
δαορίοα ΡΥ ΒοΖα, ατοίυβ, )6 Πιοθυ, δηά Τ᾿ Ἑηίδηι; 
8Πη4ἃ 15 βοιηθνῃαϊῖ βδποίοηθα ὈγῪ ΟὨΠγυβοβίομι δηΐ 
ὉΓΠΟΙ δηςϊθηΐ8. Τῆυβ ῥήμα ψ1|}}] ἀδηοίο {{͵π τοογάς οὗ 
ΟἸ γίδι, ἱποϊυάίηρ θοῇ πλῖγδο]68 δη ἃ ἀοοίγίηθ. ὙΤῆοβο 
Οοιηιηδηίδίοῦβ, ἴοο, 8.6 οὗ ορ'πίοη ἐμαὶ Ῥοίθσ [88 
Τοΐδθγθηςθ ἴο ἴπ6 βαγίηρ οὗ (ἢ γιδὲ ἴῃ Μαίΐί. 8, 11. 
Ζο. 10,16. Μαῖίί. 28, 10., δά ἄθοϊασοϑ ἐμαὶ ἢδ 
ΠΟῪ ΓΘΟσΠΐΖοθ (Ποῖ ἐεἐϊ67" 56η86, Ὠδιηοῖὶγ, {παῖ 186 
ἀοςίσίηα οὗ (ἢ γιϑὶ 8 ἢοΐ ΟἿΪΥ ἴο 6 Δηποιιηςθή ἴο 
{Π)6 υιυα, Ὀυΐ {παι Οσπέϊίος ψοτο ἴἰο Ὀ6 τοοοϊνρά ἰηΐο 
1π6 (Ομγίβείδῃη σοιηπηιπίοη. ὅ66 Ποάάγιρε᾽5 ρϑγᾶ- 
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ΡῈ ψὨοἢ ἰπηάἀθοα γι6 145 ἃ νΟΓῪ ΡΪαιι51:0}6 5686 : 
υἱὐἱ Ιοοβθ Ῥδιδρῆγαβϑο8 ἃγὰ [{{|6 ἴὼ Ὀ6 ἰτγιϑίαα. 1 

τῃογοίογο ἀργὸ ψῇ ἢ Κιιηοοὶ, (πὶ τη ἀῦονα ἰηΐογ- 
Ργαο δ Ο 18 ἰο Ὀ6 Γο]θοία(, ἔτοπῦ [ἢ 6 ΠΑΓΒΏΏ685 οὗ [ἢ 6 
ἜΡΙΝ (ῃ6 σοῃβοαϊιδηΐ ΟὈΒΟΙΓΙΥ οὗ {116 βδοπΐθησδ, 
δηά {π6 ψαηί οὗ σοῃπηφοϊίοη Ὀθοίνθοη νοῦ868 836 ὃς 87. 
Κγρκο δῃὰ ἡ" εἰβίθίῃ ἴδκα κύριος δά) δον Υ ; ἀπά 80 
ἰπάδρα 1{ 18 υβοὰ Ὀγ 1π6 Ὀεβϑὲ Αἰτς τγιῖογβ, 856 Το υ- 
ογάϊἀ685: θυ 1 866 ἢοῖ δον [ἢ}]8 [6 ]ρ8 (6 ἱπίογργθ- 
ἰαϊϊοη. αββίῃρ οὐδοῦ γαϑὶι δι] θη ἀδί] ο8, δΠα 11Π811- 
{ΠπογΖοα οὔ τς] σοη]δοίγαβ, ἴ πιιιϑί σοηΐδββ ἰπδὲ 1 
Δ0Ο666 ἴο {6 ᾿ηϊογργοίδιοη οὗ Εἴγαβηιιβ, δἀορίοα ἢ 
{πΠ6 δυίῃογβ οὗ οὖν Επρ] 8 Ψαγβίοη, δοῆσηϊά, Ηριι- 
τηδηη, Βοϊΐθη, Βεοοκ, Ηρίητσγιςο β, ἀπά Κυϊηοοὶ, ν ῃο 
ΓΟΙῸΓ τὸν λόγον ἰο ὑμεῖς οἴδατε, Δηἃ ρᾳϊ ἃ βἴορ αἴἶἥοῦ 
οἴδατε, ὈΥ Ψ ὨΙΓἢ τὸ γενόμενον την Ὀ6 8414 ἴο Ὀ6 ἰῃ ἃρ- 
Ροϑι(οη ψιῖ τὸν λόγον, ἀῃὰ τῇρς ΨψοΓΙαβ οὗτος ἐστε 
πάντων κύριος ἅΓ6 ἴο Ὀ6 ΠῚ ἴῃ ἃ ΡδγθηίῃθβϑίβΊ ΤΠ6 
86η86 [ἢ118 ΔΙΪδίησ ΜΙ] 6. 48 [ὉΠΠ}ΟΝΒ : “ ΤΠ ἀοο- 
ἐγ ψϊοἢ ἀοα σδιι86α ἴο Ὀ6 ἀο]Ἰνογοά ἴο ἴῃ6 [5γε]- 
1168, Δηπουποίηρ βαἰ νδίίοη ὈΥ «6815 ΟΠ γὶϑὶ (Ὠ6 15 ἐῃ6 
ΤΙ οτὰ οἵ 411) γοῦ γουγβοῖναβ Καον ; [η6 ἀοοσίτίῃο, 1 
βάν, ἡ ]οἢ τνᾶ8 ργοιηυ]ραίοα [Ὠγουρἢ 4}} π468,᾿ ὅτε. 
Λόγος (οὔβϑογνοβ Κυΐϊηοοὶ) 18 (ἢ6 ἀοοένϊπε οἵ (ΟΠ γιβί : 
88.1ηἴγ. 18, 26. ὑμῖν ὃ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀποσ- 
τάλη. Αἱ ἀπέστειλε ΜῈ τηυϑί τοροδὶ ἔσομη {Π6 οοη- 
ἰοχὲ Θεὸς. Νον ἀποστέλλειν ὮΘΓΘ 5Ι]ρΉΠΗ685 ἴο ἀοἰἶυον, 
δῖυθ; δῃὰ ἴῃ 16 δερί. σογγθϑροηαβ ἴο ἘΣ ἴῃ «ζ6Γ. 87, 
14. δηά ΓΙ) ἴῃ 8. 107. Φ0θ. ὅ66 281. ν. Η.1, 1 ἃ 
41. δῃά τἢ6 τοιηδγκ8 οἵ ῬογΖΟΠ 8. οἡ (ἢδΐ ρΡᾶΒ88ρἘ : 
ἃ8 41.530 ΑἸθογιὶ οἡ Αοίβ 27, 80. (ὐορδσγα, ἴοο, 851}. 
16, 9. 

Ιη {Π6 ρΐίαςα οἵ ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ --- ἀπέσ - 
τειλε πρὸς τοῦς υἱοὺς ἸΙσραὴλ ψοι]ά ἢάνα Ὀδθη Ὀοιίογ 
Οτγθοκ. Βυΐ να ἢανα ἃ Κιπὰ οἵ Ηθθγαίβημ. ΕῸγ (ἢ 6 
Ηερτενβ αὐα ᾽ το νεγῦβ οἵ πιοϊίοῃη. 866 Νοϊά. 
( οποοτγά. Ῥαγίΐογ. 

,.. 86. Εὐαγγελιξόμενος εἰρήνην. δοπ)θ Θχρίδίη {Π15 οὗ 
ΡῬεδεθ θείνθθη ψδὸν5 δηα (ὐδη65. Βυΐ {Π6 σοπίοχι 
βῆον8 ἰἢδ! (18 νον ἢδ8 ἤδΓΘ ἃ ΠΊΟΓΘ δχίθηϑινθ δηα 
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βαυτγαῖίνε εἰρηϊβοαίίοη. ΟὐΟιηρδγο νέὲγ, 48. δμᾶ [5. 
40, 9., ΨΒΙοἢ ραϑϑαρ Ῥϑίϑγ βεθῃβ (ὁ ἧδγα Πδά ἰπ 
τ 1η6. 

86. Οὗτός ἐστι πάντων κύριος, 1. 6. 41}}, Βοῖἢ 6 νν8 
δῃὰ θη 68. Τίθβα ρδγθῃι ῃδίῖοὶ νογὰβ δἂγὸ οὗ 
στοαὶ ψοϊριί; δηὰ σοῦ τηρδηΐ ἰο τον {παὶ ψἢδὲ 
Ομ γῖβὲ βγοδοιθά ἰο 1ῃ6 υδιῦδ ννὰ8 δα} }}γ Δρρ]οαῦϊο 
ἴο ἰ!ς Οεπέϊίο4. ἘῸΓ, ἃ8 71,ογα οὗ αἱ,1, ἢ τηιϑὶ [16 
της {6 5Ξαἰναίίοη οὗ Αμὶ.. δοε οι. 10, 12. δι. 
Ῥεῖογ βεθῃβ (0 ἴδνθ υγρρά ἰῃς ἀγραυπιοθηΐ ἴῃ (Π18 σοῃ- 
οἷ86 δη“ σονεγί τ᾿ ϑηηοῖ, (ἢδί 6 τὐῖρξ ρσῖνα πὸ οἵ- 
ἔδησοο ἰο {μ6 Οἠνιθέϊαη ὑζοιυδ, ᾿νἷὶ8 σοιηρδηίοηβ. (ΒΓ. 
Ονϑη ἃρΡ. Βονγογ.) ὅ,666 Ζοῖι. 17, Φ. υ1]Π06] [Δ|κ68 
οὗτος ἴοτ ὅς; 845 1η 8, Φ06. [,Κὸ 2, 86. 86, 87. 7, 12. 
δηὰ τοΐδσβ ἴο δίιογγ᾽ β Ὁ 88. δά Αηδίορ. οἱ δγηίβχ. 
ΗφςΡ. 119. Βιι (8 βεθίη8 ἱποοῃβίϑίδηίς νἱτ (Π6 
Ρδγθη 6818 οἷ) Κυϊηοαὶ ἢ: Π186}} ΒΌΡΡΟΒΘϑ. 

87. ὑμεῖς οἴδατε. ΤῊΘ ἱπιογργοίδιίοη οἵ Εγωβίμι 
Δα οἰδοῦϑ 8 τηοϑί νυ] ΓΑΌΪ6 [ἢ (ἢ]18 αυδΊίοσ : δηά 
Ποάάτγιἀρα [48 αἰἰδοϊκεά 1 ψ ἢ βοπηα οἤδοί. “1 ἀο 
ῃοΐ 566 (88 γ8 ἢ6) ον Ῥρίθγ σου Ἱά γθδβοῃδοὶν (8 Κα ἰ( 
ἴοσ στδηίθα {ῃδὲ (ογη 6] 18 δηα ἢ18 {ΓΘ 88 6 ΓΘ 80- 
υδιηἰοα Μη -1ἢ}6 πηρϑβᾶρα οἵ ρε8οθ δηά ραγάοῃ βθηΐ 
το ἴβγδϑὶ Ὁ Ψ96808 (ἸΠγῖβί, (παι 18, ἢ (πα Οο8ρεοὶ, 
ψ ῃϊοῦ 1 ον Παά ἰκηοψη, [ἤ6Γα νου] ἢᾶνα Ὀ6Θ ἢ ἢο 
ἨΘΟΘΒΒΙΓΥ [ῸΓ ἢϊ8 ΟῚ ΘΙ ΌΘΒΘΥ (0 (δποιη." Βυΐ {19 
οδ]δοίοη 15 γαίῃογ ρἾδι181016 (ἤδη 80] 14, δηἃ ργοσθθαβ 
(κα δ 8.6 ἢ) προ ἃ ἴοο πιΐηυίθ ργθ8δὶπηρ οη (6 
86η86 οὗ ἃ 5]ηρὶς ἴθγηι ; ψ ῇ σῇ, ἴῃ Ἰηϊογργοίϊηρ Ρο- 
Ῥυ]αῦ ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡΎ, 18 ὨΙΡΏΪΥ τη]υα!οίουΒ. Οἴδατε 18 
(45 Κυληοοὶ βιρραβῖ8) ἴο 6 Ὠ6Γα ἴδκβϑη 1 ἃ οἰγουτη- 
ΒοΓΙθ6α 86η86, ποῖ 88 ἀδθηοίίπρ {}}} δηὰ δοσυγαίβ 
Κηον]οᾶρο, θυϊ, ἰῃ ἃ ρορυΐδγ ἂν, βἰψηϊγίηρ “΄ ἀδαν 
απὰ ἰποιὺ;, 885 ἴῃ 2, 22. δ, . 9, 1353. Νον δὶ 
(ἰαϑᾶγθα (σοί! ηι68 Κα! η06}}) ψ ἤδγα {Ππ|6 ΓΘ ̓ἰνθα Δ ηΥ 
εν8, (ἢ6 (ἀὐοβρθὶ δά δἰγεδαγ θβθὴ ργοδοιθα ὃ 
ῬΒΗΙΡ (8. 42). (ὐογπο!ῖυβ, (Πογοίοσγο, ἰορθίμοῦ σἹ 
ἢϊ8 δι ἷν δηά ἔπ] η 8, μδἀ ππάἀουθίθα!γΥ Ποαγά δηά 
Κπονῃ οἱ «68ι18 δΔηἋ [8 ἀοςίτπα ; ἱπουσὶι ΤΕΥ ΠΟῪ 
Τ Πυ1Π|86 ἃ [ὉΠ|6ὺ Ἰηϑίγασοη δηά σοπῆτσιηβίοη ἢ {6 
αι(η. 
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57. ῥῆμα ἰ5 ἤδΘΓα [ῸὉΓ λόγος, ἀοοέγῖηθ; 85 ἴῃ Εοιῃ. 10, 
8. Ερῆῃ. ὅ, 96. ΗΒΘΡ. 6, ὅ. 2Ζοἷ. 8, 82. ᾿Αρξάμενον ἀπὸ, 
ςοπμηθηοίηρ; ἔπι. 

88. ᾿Ιησοῦν τὸν ἀπὸ Ναϑαρὲτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὃ Θεὸς. 
ἼΠ18 15. ρὰϊ ἴον (οἴδατε) ὡς ὁ Θεὸς τὸν ᾿Ιησοῦν ἔχρισε. 
ἼΠΕΓΘ 15 ἃ 8:1 }| Ὁ ἰΓϑϑροβι[οη οὗ ὡς ἰηῃ Εοηι. 12, 8. 
1 Ὅον. 8, ὅ. 7, 17. ; δῃὰά αὐτὸν 15, ΌΥ 8 ΗδθΓαίδιη, 
τραυηάδηϊ ; 85 οἴἴδη. (Κυϊη.) [1 ἀἋο ποί αιία 86- 
6666 ἴο {Π|8 νίον οὗἁ [Π6 βυθ]εοῖί. Ὡς Πα8 Πδγα ἐῃρ 
παγγαΐϊυο ψζόγο, Δηἃ (48 Ῥθᾶγοθ οὔβθγνβϑ) 5 ρυΐ ἴον 
ὅτι. 866 ἢϊβ8 ποία οἡ Μϑχκ ύ, 15. ἰο νῃϊοῖ Π6 6 ΓΘ 
8118 ΘΧΔΙΏΡ]68 ἴγοῦὶ Γοηρίη. 46 800]. ᾧ 82. ἀπόρχη 
τὰ δεδηλωμένα, ὡς μεγάλαι τὴν φύσιν εἰσὶν αἱ τροπικαὶ, 
καὶ ὡς ὑψηλοποιὸν αἱ μεταφοραὶ, καὶ ὅτι οἱ παθετικοὶ καὶ 
φραστικοὶ κατὰ τὸ πλεῖστον χαίρουσι τόποι" ἐΐ656 1η- 
δϑέαηρθδ αΥῈ δι Πεὶοηέ ἐο δἤοιυ ἐπαΐ ριωναξίυδ ουργεδ- 
δίοη5 αγὸ παΐξωμγαίίῳ στοαΐ, απά ἐλαέ πιοέαρλογς οοπέγὶ- 
δμέο ἐο ἐλδ διεδίϊπιο, απὰ ἐλαΐ ἐΐεν αΥγὸ δο5ἐ επιρίογοά 
ιὐἦογο ἐδο διδ)θοέ ὶ5 οἰἐῆον ἐξα ηιακὶηρ ἀεσεονρέϊοηϑ ον 
γαϊδὶηρ ἐΐθ ρμαδδίοηϑ. ϑεοῖ. 80. ὅτι κυ τῶν κυρίων καὶ 
μεγαλοπρέπων ὀνομάτων ἐκλογὴ θαυμαστώς ἄγει καὶ κα- 
τακηλεῖ τοὺς ἀκουόντας, καὶ ὡς πᾶσι ῥήτορσι, ὅτα. ἐδαΐ 
ἐμ ολοῖσθ Γ᾽ Ῥγορον απά φσγαπά ινογ8 ὡὐοπάεν [μἰΐῳ 
ἐαζος απὰ ρίοαδοδ ἐδε γοαάον, απὰ ἐδαέ ἀπιολᾳ ογαΐογ δ, 
ἄς. 

88. Χρίειν ΡΓΟΡΕΓΙΥ Ββιρηϊῆθβ ἰο βργίῃκὶθ, δποίηςξ 
τὶς οἱ", ΟΥ Ὁπριθηΐβ : 8Ππ4α 8ϊης6 δηποϊηιηρ ἰογηδα 
ἃ ϑοἰθιηη γἱίθ οὗ ᾿παυρσυγαίίης δηα Δρροϊπίίην; ἀίηρδ, 
80 ἰξ οα6 ἰο ἀδθῃοία σεπογαίῳ, οὐδϑαέα, αρροϊπέ, ὅχα. : 
Δη( 48 ἴῃ6 ποθ ννᾶ8 βυρροβϑά ἴο οοηΐει οογίδιη 
Ρονο β, 80 (86 Μογὰ οδηηθ ἴο πΊ68η, 48 ἤθγε, ἐπυδϑΐ, 
οηάμο εοἱέἠ ροῖῦεγ. Ιῃ πνεῦματι ἀγίω, καὶ δυνάμει, Ν᾽) 6 
ᾶνα δὴ λομαϊααὶϑ ἴον “" (6 ροννϑῦβ δηα δηἀονπθηΐβ 
οἔτμ6 Ηοὶγ δριγι.᾽ 

98. Ὃς διηλθεν εὐεργετῶν, ὮοΟ ἐγαυογδοά (0668, 
δος. Α νϑῦῪ δχργθϑβῖνθ ἰθγῃ}. ᾿Ευεργετών. ὙΜ|αὶ 
ἰδ Π6ΓΘ τηϑδηὶ ὈΥ {15 σθῆθγαὶ δχιργθββϑίοη ἐο ροοά 
18 υηΐοϊάοά ἴῃ [ῃ6 ἐοϊονίηρ ψογά8. Τῆυβ (Π6 
ΠΟΙ εὐεργεσία 18 υϑοὰ οἵ (Π6 ἢεΑ]ηρ οὗἁἨ [Π6 δῖ. Κ ἴῃ 
4,9. χε ἀγα, ονδνοῦ, ἴο απαἀογϑίδηα [0 88 γοίδγγιηρσ 
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ἰο ϑομἶ 45 ψε6}} 85 δοάν. ὅ66 ΤΙΠοίβ. αρΡ. Μδηὶ. Κα- 
ταδυναστεύειν ϑἰρηϊῆοβ ἴο ργεβ8 ἄονῃ (κατὰ), ον Γ- 
Ρονογ, ἰγγαπηΐζθ ονοῦ. Ἴ1Π6 ψογὰ οἴϊθη οσου8 1 
1Π6 δορί., Φοβορῇυβ, αηὰ Ῥἢ1]ο, δηα 18 υϑο ὈΥ {Π6 
Ἰαίας ατϑοῖς (Ἰαββίοαὶ νυῖοτβ. ἘΧϑΡ]68 ἃγὸ δά- 
ἀυςοά Ὀγ Κτορ8, [οοβποσ, δηὰ γ᾽ εἰβίεϊ ". ΤΠ6 ρεῖ- 
8008 ποῖα ἠοβογθοα 848 καταδυναστευόμενοι ὑπὸ τοῦ 
διαβόλου ἅτ [6 884π|6 ψ ἢ ἢ 6 δαιμονιδόμενοι, ἀθπιο- 
πίας5. Ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ, ἕος Οοα ΘηΔὈ]6α ἢίπι 
ἴο ψοΥΚ βυσῇ ΠΊ]ΓΆ6]68. 

80, 40. πάντων ὧν ἐποίησεν, ἴοΥ πάντων ἃ ἐποίησεν. 
ΤΠ6 νοῦ 18 ἤθγα ἴο θ6 υἱηάογϑίοοα ΘΠ ρ ἢ 40|ς8}}ν οὗ 
νι δι (ἢτγῖβί εβδοιϊοά ; ἐποίμαϊηρ (88 βοιηθ {π1|ηΚ} [ἢ 6 
ἀοοίγὶπεα ψἰνο ἢ ἢ6 ρτοδοποά. 

89. ὃν ἀνεῖλον. Τἢα Ρεοβεὶ ΜΝΚ. Πᾶνα ὃν καὶ ἀνεῖλον, 
Δα τΠ6 καὶ ἰ8 τοηἀογθὰ ὈΥ β8οπια ἑαπιθη ΟΥ ἀδηΐηιιρ. 
Πᾶν θ6 ΘΧΡγΘββθα ὈὉγ αἶϑο οἵ ουθη. Οτ ξύλον, 607085, 
866 [6 ποία οἡ ὅ, 380. "Εδωκε 15 ἃ τοῦ ὕΥΩΡΉΠΉ5 ἴοτ 
“ραν Ὠϊπὶ (ρον 67), δρροϊηίεά," ὅτς., ψῇοἢ Μοτ- 
βέϊ5, [δυϑάρη, δηὰ Κυϊηοσὶ {ΠῚ 18 ἀογινοά ἔτγομ 8 
5111 86 ΟΥ̓ ἾΣ2. 

41. οὐ παντὶ τῷ λαώ. ΤΠΪ8 18 Ποΐ 8 ρ]αςα ἴοσ ἰηἀϊ- 
σδίηρ τ[ἢ6 ᾿νιϑάομῃ δηά σὶρἢϊθοιιβη655 οὗ [πδ΄ ἀἰϑροη- 
β8 [10ὴ οὗ ργον θηςοα νη ϊοἢ ογάοτγοα {παι (ἢν 18( βου 
Ποῖ ὍρΡρΘαγ Ρι}] οἷν δἰϊογ ἢ18 σγϑϑιγγοοίΐοη. Μδηγ 
ψΑΙυΔ0}]6 ΨΓΙΟΙΒ ἤανο ἀοπα ἰξ δὲ ἰαγρθα, δὲ Μτγ. 
Θίοη οἡ (ἢ6 Βοβυγ. Ῥαγί 8, ᾧ 60---70; Βί5Πορ 
Βυγηοίβ ΕοιΓ 1186. Ρ. δδ-ὅ6; Ὧγ. ὅδγκο, οὗ 
ΕΟ γι βι1δηϊγ, σἤᾶρ. 10. Ρ. 164. εἴ 86η4. ; ΜΙ. ΕἸοα- 
Ἰηρ᾽8 (γίβϑίοϊ, νοὶ. 8. ρ. 494---408. ; Βρ. ΒΙΔΟΚν4)} 
ἂὶ Βογ]θ᾽Β [.ϑοΐ. δϑγῃι. 4. ρ. 25, 46. ; δεγηιοιβ ἀ6 Μ. 
ΘΌΡοΓν. 6, ἴοπὶ. 4. Ρ. 9---12. ; Βίβδῃορ Αἰΐογθυγν 
Ῥοβίμιυιπι. ϑϑγῃ νοὶ. 1. Ρ. 182----100.; δα ΜίβςΘθΙ]. 
ϑάσγα, Εβϑαυ ὦ. Ρ. 77, 78. 1 8}|4}} οἢΪυ οὔδβογνθ, ἴῃ 
οὴ6 ψογά, (Πῃδ 48 αοα ν8 ὈΥ ΠΟ πηθδη5 οΟὐ]ρεοά ἰο 
εῖνα (ἢδί ρδγνϑῦβα ρθορίθ, {6 6 ν»ν5, 1π6 πἰριαβὶ δηὰ 
τοδί βίγιΚίησ ἄσρτθα οἵ δνιάθησθ ἰἢδί σουϊά δ6 
ΔρΊη6 4, (Βυρροβιηρ {18 ψουἹὰ ἤᾶνο Ὀδδη 8ις6ἢ,) 
80 ἰδ 18 σογίδιῃ {Π2| {π6 ονυϊάθησα ψῃϊοῃ ἢ6 ράνα οὗ 
118 ἔαςΐ, Ὀγ 16 τηϊγασῦϊοιβ ρὶ 8. σοηΐογγα οη [ἢ 6 
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ὈΠοβθη ψ Π658868 1 ΟὍΘΏΠΘΓΑΪ, 1 ἃ τηΟἢ ΤΟΓΟ οοη- 
ΥἹΠΟΙηΡ ἸΏΔΉΠΟΡ (ἢΔη ΟἾΓΙ5[ 8 Δρρθάγδησθ 1ἴἢ ἴΠ6 
[6016 [ῸΣ δονεγαὶ βυσσθθαϊηρ ἄδγβ οουά πανο Ὀ6θη. 
(Ποαάτιάρα.) 

41. προχειροτονεῖν 15 ὈΥ Κα] Π06] τοραγάοθά 85 [ἢ 8 38Π16 
1 (ἢ6 5πηρ]6 χειροτονεῖν. Βαϊ 1 σδῃποῖ ἄρτθα ψ ἢ 
ἢϊπὶ ἴῃ {Π1|5. [Ὁ ἀδηοίθβ ποῖ ον ἀρροϊπέπιοπέ, Ὀὰϊ 
»γευΐοιι5 ἀεδέϊπαΐζίοη. ΣΧειροτονεῖν 510} 6 8 ΡΓΟΡΘΙ͂Υ 
ἴο Ἔχίθηά, οΥ σϑῖβ6 (6 ἢδηά, δηά (ἤθη ἴο οἢιιβ6, δρ- 
Ροϊηΐ ὈῪ βιυῆτγαρε ; 88 Ἰὴ ἀσοίβ 14, 28. ; δηὰ ἢηδ]]ν 
ἴο Δρροϊηΐ, ὅτα. σεπογαί ; ἃ8 Ὦδγθ δηῃά ἴῃ Ηδογοάοῖ. 
ῷ,. 10 ᾧς 16. 8, 6. δ, 7. 10, 8, ΡΙο 1098., θα: 465 
οἴποῦ ρᾶββᾶρθ8 οἵϑὰ Ὀγν 1, ΟἽ βηοῦ δηά Κυϊηοοὶ. 

“« 8 νὰβ (βᾶγ8 οσάτι!αρο) ἀθοϊαγίηρ, ἴῃ 6 
ΒιίΓΟηροδβί [ΘΓΠ8, ΠΟῪ ΘΏΓΓΟΙΥ [Π6ῚΓ ὨΔΡΡΙη685 ἀθ- 
Ρεοπμάδα προη δὴ απ} 6 βυθ] οι οὴ οὗ 8οι1} ἰο ἢϊηι 
ΠΟ 885 ἴο θ6 {Π61Ὁ ἢἤη4] {πᾶρθ." 

41. Ἡμῖν --- ἐκ νεκρῶν. Τῇδα ἰαϑὲ ψογἄβ μετὰ τὸ 
ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν (Διηδίοη- ΔπΠἀ ΒοηροΪ (Πίηκ 
δῖ ἴο 6 ]οἸηθα ψ! ἢ τΠ6 ψογάϑ οἵ νοῦ. 40. δῃά (Ποβ6 
οἵ 41., πδΠΊ6}ν οὐ παντὶ τώ λαώ --- συνεπίομεν αὐτώ ἴο 
με ἱποϊυάοά ἰῇ ἃ ραγθῃιε88. ὙΤΠΘΥ ΠΊΟΓΘΟΝΘΙ ἄθηγ 
[μαι ζ96805 ἀγϑηὴκ ΨΠΠ ἢ 8 1801} 168 δέον 1118 γθβσγθο- 
[1ἸοὩ, βίηςσοα (δ 185 0 ὙὮΟΓΟ ΘΠ ΠΟΠΘΩ, δηα .65118, δἵ 
1Π6 σοποϊυβίοη οἵ ἢ15 ἰαϑ8ὲ Ῥάαβοἢ 8] Βυρροσ, ἀβθοϊαγρά ἴο 
ἢ15 ὨΙβοῖρ] 68 τπὰς ἢ6 ψοῦ]ὰ πὸ Ἰοῆρον ἀσῖπκ ψῈ ἢ 
(Π6π {π6 ἔγυϊε οὗ [Π6 νίῃθ. δ Μϑῖί.. 26, 29. [Κ6 
22, 18. Οη {Π6 σοῃίΓαγυ, 1{ 15 υγρεά Ὀγ οἴπογβϑ, (Πδὶ 
.681.8, ΔΙΟΓ ἢ]5 γοϑυγιθοίίοη, ἀϊά οαὲέ αι ἢ18 Ὁ) 18- 
ΟΙΡ]65 (Φοῖ)!. 21, 12.); δηά (88νῪ {6 ὺ} τμαῦ ἢ6 4180 
ἀγαπΐ ΠΟΙ οδη ΒΌΓΟΙΥ 06 πο ἀουθέ ; ποι Ὀοίἢ 
ΔΟΙΙΟη5Β ΨΟΙΟ ἀἋΟΠ6 ἴῃ ΟΓΩΘΓ (0 58ι.|38Ὑ ἢϊ585 })18- 
ΟἾΡΙ65 οὔ "15 Ὀδϊηρ ΓΘΆΠΥ ἃ θοάγ.᾽᾽ (ὅδε (γγϑβοβίοπι 
ἴη ]ος.) Βυΐ νη (ἢ 686 γ-[οἰ ἢ θα τηοά68 οὗ 6Χρ!]!- 
ΟΔΙΟΙ ὸ ΠΊΔΥ ΝΘΙῪ ν6}} ἀΐβρθῆβο, 1 ν 6 Δα συνεῷά- 
γομεν καὶ «σσυνεπίομεν ἃ8 ἃ ΡΟΡυΪᾶΓ ρῆταβα ἀδποίϊηρ 
"“απιϊίϊαν' ἱπίθγοομγθθ. ὅ866 1Π6 ηοΐίβ οἡ [μΚῈ 18, 66. 
(Κυϊη.) ὍΠ6 8ᾶ:η6 τηοάβ 15 αἶ8ο δαορίοα ὈΥ (ἰΔπ|6- 
ΤΆΓΪ5. [ οδηηοῖ, Ὠονανοσ, Ὀυΐ σοηΒιογ 1ἴ 88 ἴἢ- 
γοϊνίηρ ρτοδί ὑποϑγίδιηΐυ. 
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42, 48. καὶ παρήγγειλεν ἡμὸὴν ---- διαμαρτύρασθαι. ]1 
οδπηοῦ ἀργοο ψ ἢ Κυϊηποοὶ ἐῃδὺ διαμαρτύρασθαι 581π|- 
ΡΪΥ βἰρηιῆρα ἴο ἐεαοῆ. Τῆδ διὰ σοπιπιαηϊοαῖοθβ 88 
1Ιηἰθηβῖνα ἴογοθ. [0 18 νν6]] ορβεγνθα Ὀγ (γυϑβοβίοι : 
Ἐνταύθα καὶ Φοβερώς εἶπεν, ἵνα μὴ ἔχωσιν εἰς ἄγνοιαν 
καταφυγεῖν, καὶ οὐκ εἶπεν, ὅτι αὐτὸς τ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλ᾽ ὃ μάλιστα αὐτοὺς ἐφόβει, ὅτι αὐτὸς ἐστιν ὁ ὡρισμένος 
ὑπὸ Θεοῦ κριτὴς ϑώντων καὶ νεκρῶν. 

Λαῷ, ἰ. 6. ΟΡΘΗΪΥ δῃά ψιπουΐ γαβιγοιίοη ἰο Ὀοίῃ 
76 ν8 δηά (ὐδη 68. 

48. τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν. Οη {686 
ψογ5 δομοοίίροη Οἴἶεγβ τῆς [Ὁ] Πρ τοι γ8. “ δ6- 
ΡΘ ΠυΠΊΘΙΟ πηγαῖα 8.π|, 404 αυ!άδηι ΟΣ βου ΡίοΓΙ- 
Ὀυ8 Ποηη]δῖῖς 8 ἰ8π|ὶ ναῖάθ ἀδβυάδηΐ, υἱ 6χΧ 8ογιρί 8 
Ῥγορμδίδγιιπ), αιις ὀχϑβίδηϊ, οοιηργοῦθηΐ, Ψ6811ΠῈ 6586 
Μεββίδπι), εἴ φιορα Ρ6Γ ᾿ἰρδιιπὶ οὐ θιι5 ογο θη θι18 
ΡΘοσδίὰ γϑιηἰΔηΐγ. (γί οχ Ορδαϊ!ᾶ οἱ Ψοπᾶ πϑίιο 
ἰά σοπιρτγοθανίξ, Ὠϊδὶ νϑῦρθὰ. ϑρι γιὰ. ὃ. Παϊοι 8. 60 
ἰογαιοσα ουρίεῖ. Αἡ δηϊαὶ ἢϊ, αυογι νϑί!ο!ηἷδ 
Βαῦσδηγμ8, ϑαηΐ ογποὸ γορἠμθοέω ϑ Αἢ νϑτζὸ 1Π]1, αὶ 
Π1δ1 βοτιρβογυηΐ, δαιμαοὶ, [44ο, οἴ Τ6]14ὰ], ἀ6 ΟΒγιβῖο 
{1 {ποευηῖς ἢ [Ππ]Ὸ ΟΠΊΠ68Β ἦ(6 (Ἰγιβίο νδίϊοϊηδιὶ 
ϑιηΐ, αυδῆιϊ νὶ8 ΠΟ ΟΠΊΠΪΔ ᾿ρϑογαπὶ νοῦρὰ [6 γῖ8 
τηδηάαίβ ϑιιηϊ.» ΤὨϊ5, ον ΟΥΘΥ, 866 Π|8 ἰοο ἰδποϊίαϊ 
ἃ ἀενίοθ ἴο "6 8βε(ἰβίδοίογυ. [{ 18 Ὀοίζογ, ψΠ} πιοϑῖ 
τηοάθγη (ὐοιηιηρηίδίογβ, ἰο ἰΔΚ6 πάντες ἴῃ ἃ τοδιγὶ οϊθὰ 
Δηά ῬΟρυΐαῦ 86η86 ὉΓ δῦ πιαηψ." ὙὍῃ6 76ν ϑὴ 

ἘΞ ΎΠΕ 58Π16 νίονν οὗ ἴἢε δυ)εοῖ ννὰβ 4150 ἴα καη ὃν {πε ρῖοιι5 ἀπά 
Ἰεδιποὰ Ὧν. θοάάτι ρα. “"1ἴ 8 ΟὈβαιν Ὁ] (8αγ8 Π6)} τῃδὶ ἴῃ (ἢ ΐθ 
ἀϊδοουγθα ἴο δὴ διάϊδβησα οὗ ἴθ Οδθηε8, ἐπα Αρμοδβέὶς Ῥεΐογ ἢγεϊ 
τηθηςοη 8 ΟἾ ΓΙ δι 8 ΡΘΕ ΞΟΏΒ, ΣΤ ΓΆ.165, ἀπ τ᾿οδυγγοοίίοη, δηά οοηϊεπίδ 
Πἰπιβοὶ ε υνΐἢ (6 ΠἸην» τἤδ πὶ ἴῃ ἴἢ6 ρεπεγαὶ, (παῖ (ἤθγὸ ΤΟΓΘ ΓΠΔΩΥ 
Ῥτγορδοῖβ 'ῃ ἔογιηθῦ ἄρθθ ΠΟ ὈΟΓῸ νυν] [Π6858 (0 πῃ, Ἰτπουΐϊ εηἰετί 
ἰηΐο ἃ ρμαγ  ΟΌΪΔΓ δπυπηογαίίοη οὗ {πε ὶγ ργοαϊοϊτίοηϑ. Απὰ [“πηθοτο 
τεοοτητθηβ (Πΐ8 88 [Π6 Ὀεϑὶ ΨΆΥ οὗἉ Ὀερίηηΐηρ; {πὸ σοηςΓονογεν ἢ 
[Πς 26ινθ [πε πηδοῖνεϑ, 858 Ὀδΐηρ ᾿ἰἸ8 016 (0 ἰοδϑί σδνὶ].--- 1 σου, μονν- 
Ἔν Ρ, ἤᾶνα θθθὴ Θαϑύ ἴ0 ανε ῥγονεθὰ {Ππ6 ἴγυ ἢ οὗ τῆι [πα Αροϑβιϊς 
Πεγα Ἀβϑογῖδ, ἔγοηι δενογδὶ (δϑι τηοηΐε8 οὗ {16 Ῥιορμοῖβ, (παὰ 1ἱ θθθη 
ΡΓΟΡΕΡ ἴον {παΐ διιάϊθηςβ,) 88 τῊ}}} ἀρρεαγ ὈΥ σοῃηρδγίηρ 158. 63, 1]. 
7εγ. 81, 84. θδη. 9, 44. Μὶς. 17, 19. [,ο}». 13,1}. Μ4].4,9ῳ. Τῆε 
ἰατιογ ραγῖ οὗἨ τῃ6 δῦονα γϑίρβσκ βεεῆ)β ἴὼ ἤαλνο Ὀδθοὴ ἀεγίνθὰ ἔγομι 
ΟἸγγβοβίομη, ϑῦῆοβθ νγοσαβ δγὰ ἴΠεβ6: Διὰ τί δὲ μηδὲν ἀναστὰς 
ἐποίησε σημεῖον, ἀλλ᾽ ἔφαγε καὶ ἔκαιεν; ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ ἀνάστασις 
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Καγδίίθβ, ἰηθθά, τηαϊηδιηβα {παὶ 4}1 116 Ῥτγορἢθσίβ 
ἰοβι δα οὗ Ομ τβί. (566 Τερδηα ἀς Καγῖβ, Ρ. 191.) 
Βυῖς ἐΐλεδε ἄβθβθσνα ΠΟ πιογ δἰΐθηίοη ἐδ ΟἿΓ [η0- 
ἀδγῃ ἔδηδί!ςϑ. 

Ϊὴ μαρτυρεῖν τινε ἴΠ6Γ6 18 ἃ ἀαέϊυινι5. οοπιπιοάὶ, δηὰ 
1[Π6 ΗΝ τὐβωαρλει ΒΙΘΏΙΠοΒ ἰο Ὀ6δΓ ἰθϑιϊ ΠΟΥ 1ἢ ΔΏΥ 
ΟὨΘ᾽ 5 ἰδνοι, ΟΓΥ ἴο ΠῚ8Β Ποηοῦγ; δηά 18 {πογοίογο 
ΔΡΙΪΥ διμρίογοά οὗὨ ἐδ ἰθϑιἸππΠ 0168 οἵ ἢ 5ιοΣ Δ 5 οὗ οὗ 
Ῥτορἢοίβ. 

44---46. ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τ. ῥ. τ. ἐπέπεσε 
τὸ Πνεῦμα, ἄς. Ἠετε ] σαπποΐ θυΐ ΒΕνΘΓΕΙΥ σΘΗΒΌΓΟ 
(Π6 ΔΕ ἀἸ ΔΓ 5ριγιῖ ον ποοα ἴῃ σοπηηθπίηρ οἡ 
[Π686 ν6γ868 ΟΥ̓ ΠΠΔΏΥ σΟΠΓηΘηΐ4] (ἸΟπηπΘηἰδίογϑ, 88 
Νόορϑθοῖι, Ηδιηγιςἢβ, δηά Κυϊηοοὶ, ψἢο βθο ἰο Ϊἰ- 
Ῥουγ ἴο δτησ ἀονηῃ 1Π6 ΘΧ γΓδου ΔἸ ΠΔΓῪ δηα ῥγαίορσ- 
Ὠδίατγαϊ ΟἰΓοιηϑίδησα ἤδγα τοοογάθα ἴοὸ {Π6 ᾿δνοὶ οὗ 
ΘΟΙΠΠΊΟΏ ΟΟΟΌΓΓΘηςΕΒ. ὙΠΟΥῪ Ἰηϊογργοῖ {Π6 ΠΠ|ὰρ586 οὗ 
[η6 Ηοἷν δρίγι (885 ι183118}} οἵ [Π6 Ὀεοίηρ, 861Ζβα ψηῇ ἃ 
το] ρου ἰδγνοῦσ. ““ἿΤῆἢι8 (ϑαγ8 ΝοΘ88611) {Π|Ὸ6 

᾿ σου]ά ηοί τοἔγαϊη ἔγοπη Ἔα ργθβϑὶηρ [Π61Γ ΡΙΟΙ8 {6 6] Ὡρ5 
ἴῃ 16} ΟὟ ΡΠ ΓαβθοΪορΎῪ, δηά ἴῃ {Π6}Γ οὐ ἰδῃ- 
ὅυλρεο, πᾶιηϑῖγ, {πΠ6 Ἀοιηδη. Τπογοίογ {π6 76 νν}8 
ΡΓοβοηΐί, ϑίγυςοκ ΙΓ διηδΖθιηθηΐ αἱ 850 υπυϑι.8] δηᾶ 
ὈΠΏΘαΓιΙ οὗ 8 {πϊηρ, ἤδνοῦ δχρθοίϊηρ ἴο ἰϊϑαῦ ἰῃ6 
Ρταῖβο5 οὔ Οοἀ δῃά Ζ68118 Ἔχργθββθα 1 ἰογεῖσῃ ἰδ}- 
συάραβ, δι ΓΙ θα 1ἰ ἴο 16 ἀΠ]αίι5 [26] ; 88 «30 ἀἸὰ 
1η6 Αροβι|68 8ηα δί. [Κ6.᾽ Βυϊΐ οδῃ δὴν (ἰ]ηρ θ6 
ΠΏΟΓΟ διε δοθοα δηά αὐϑυγά ἰῃδη [ἢ}}8 ἰηἰογργοίδ- 
(ἰ0ηῦὴ Τὸ οπλϊῦ ΤΏΔΠΥ ΟἴΠΟΓ οὐνιουβ οὐ]θείοηβ, [1 
τηιϑὲ οὔβογνα {πα {Π6 τπαηπον ἴῃ Ψ ΠΙοἢ [Π6 Ὠδγγδίΐοη 
οὗ (6 ΠΠ4ρ86 οἵ (6 Ηοῖν δριτγιύ 15 Ἰηἰγοάυσαά, 8 πιᾶ- 
ὨΙ ΓΘΒΕΥ δυο 88 σοῆνΟΥ5, Δηἀ 88 πηθδηΐ ἴο σΟΏΝΘΥ, 

καθ᾽ ἑαυτὴν μέγα σημεῖον ἦν᾽ ταύτης δὲ οὐδὲν οὕτως εἰς ἀπόδειξιν 
μεῖϑον, ὡς τὸ φαγεῖν καὶ πίειν. Ἶ σΔῃ ΟἿΪΥ τε εν τὴν τοδάθιθ ἴο ἴῃ 
τηδϑίο εἶν οὐδεγνδίίοῃβ οὗ Ὦγ. Ῥδίθυ οὐ {Π|8β δυδ]θοῖ, 85 (ἢ ἅτε ἐοιιηὰ 
ἰὴ Βρ. Μδηιϊ 8 Εδῃγ ΒΙΌΪ6. [{ 5 γί νῈΓ γετηδγκαὰ ὃν (ἢγγϑοβίοιῃ : 
Εἶτα ἡ κυρία (τεδά καιρία ἡ) κατασκενὴ καὶ ἀπὸ τῶν προφήτων (με- 
γαλὴν γὰρ εἶχον δόξαν ἐκεῖνοι) τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυ- 
ρουσιν᾽ ὅτε τῷ φόβῳ κατέσεισε, τότε ἐπάγει τὴν συγχώρησιν, οὗ πτιρ᾽ 
αὐτοῦ λεγομένην, ἀλλὰ παρὰ τῶν προφήτων᾽ καὶ τὸ μὲν φοβερὸν, 
παρ᾽ αὑτοῦ" τὸ ἥμερον δὲ ἀπὸ τῶν προφήτων. 586 {Π|6 ηοῖς οὗ Βρ. 
ΘΠ οοςῖ ἂρ. Μαδηῖ. 
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βοιηθίβίηρ; ρῥγοίογηδίυγαι, δῃά (ἢ6 βϑδ6 στ {ἰδὲ 
τον! ουβυ νους ϑαίεα το [ἢ6 ΑΡροδβί]658 οὔ (π6 ἀδὺ οὗ 
δηΐοοοβί. 42.  ηδῇ τοοῦ] σψουϊὰ (ἤθγθ ἤανα ὕδθη 

ἔον {Π6 δχίγοιηβ διηδζΖοιηθηΐ [8] ὃγν {Π6 «ον ]5ἢ (ἢ γι5- 
ΕἸ 5 δῖ Ὠοαγίηρ {Π6 ῥγδί868 οἵ (ἀοά δῃὰ (ΟΠ γὶβί οχ- 
ὈΓΟβϑθά ἴῃ ἰογθ βρη ἰδηρσυδροβ. Τῆδέ νᾶ8 ὯὨῸ ΠΊΟΓΘ 
{πδη (ον δα νη θ886ἀ ἢ (ῃ6 ΗδΘ]]οηϊ315. 8. Ηον 
οἂη Ψψ͵ὸ 6 7υ8{Π{ἐ6 ἃ ἴῃ ἱπίοργοίπρ γλώσσαις “1ῃ 
ἐξοὶν" οιυη Ἰλῃηριαροβ.᾽" ΓΓΗδί 18 ΒΌΓΟΙΥ 8η ὑη ψἈΓΓΔἢ- 
4016 ΠΙσθη86. ΤὨδ β00ρ6 οὗ (Π6 οσοῃίοχί, δΔη ἃ σοπ- 
ρϑγίϑοη οὗ 1ῃ6 δχϑδοίίυ ρᾶγα}}61] ρῃγαβθοϊοσῪ αἱ (Ο. 2. 
χες ἰῃ6 τηϑδηΐϊηρ οἵ {}}}8 οἰ οῦν 156 υπηαοίογηληδία 
ΘΧΡΓΟβϑίοη [0 ““νϑγίοιϑ ἰδηριᾶρσοβ, δηὰ ογείρη ἴο 
161." []Ιηάἀρορ6ά, ἢ νψὰ8 ἴο Ὀ6 ετρεοέορα {ἰππαῖ 80Π16 
πιϊγασμίοιδ ἱπίογροδιξοη οἵ ἴτῃ6 Ποῖ νου] θα οχ- 
αγίβα, ἴο γοίμιονα [6 ἀδβερ-τοοίϊοἀ ρῥγοϊυάϊςοβ οὗὨ {Π6 
ψον:8ῃ Ὁ υεϊβιίδηβ, ἤθη (ἢ 6 ραγετοη γγὰ}} ννᾶ8 ἰο Ὀ6 
Ὀτοκοη ἀονη Ὀθοΐνθθη ον8 δηα θη 1168. Βορι 68, 
Ῥρβίοσ 81 ΔΙ͂ΘΓ βᾶγ8 : “(Δ ΔΠΥ τηδη ἰογθιἀ ννδίογ, 
(ῃη4ὲ {686 βΒῃοι ἃ ποὲ θ6 ὑαρίϊΖρα, ψῇῃϊοῃ ἢᾶνα γὸ- 
ςεἰνοα {π6 Ηοὶγ Οποβί 85 ν εἰ] ἃ8 νὲ ἢ" Απά !ἢ 1Π, 
10. “Το τοιηθῃθογοα 1 (6 ψογὰ οἱ ἰδ 1,ογά, 
πον {πᾶΐ ἢ6 5ἰ4, Φοῆη ᾿πάθοὰ βαρίζοὰ ἢ πυδίογ, 
θυΐξ γα 51|4}} ὃῦὉ6 ὈαριϊΖοὰ ψιἢ (6 Ηοὶγ ϑριγιί.᾽" 
Νον 88 ἰο {Π6 πιοάδ ἴῃ Ψ]]οἢ ([Π6 ΑΡοϑβι]68 τεοοϊνοὰ 
τ Π6γ οδη 06 Ὧο ἀουθί. ροῖδγ πηυϑί (Ὠδγοίογο 6 
παἀογβίοοα 88 τηθδηϊηρ ἰῃαϊ {ΠῸ ν Πδά τεοοϊνοα {ΠῚ 
τη γασι οι οἴἴϑίοη οὗ (Π6 Ηο]ν δριεῖί, 88 δὰ ἢς 
Π1π|861 δηὰ {ἢ γοϑὲ οὗ [Π6 Αροβι ββ. 

47. μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι ---- τούτους. ΤΠΟΓΟ 18 ἢΟΓΘ 
ἃ Γαι ΔΓΚΑΌ]6 Ὀγδοθγίορία (ηοἱ, πονγαναῖ, πο χα) ρ] θα 
ἴῃ (6 ΟἸαββίοδὶ ψυγιίθγϑ). Κωλύειν 18 ἃ ὑοῦ ργρηαπα, 
βἰσηϊγιηρ ἰο ΠΙΠΔΘΙ ΔΗΥ͂ ὁΠ6 ἔγοηι ἰαΚίηρ' ΟΥ υ]η 
ΔῺΥ {ΠΠὴρ. 80 [μ|Κ86 6, 20. ἐὰν κωλύση τὸ ὕδωρ. Ον!ά 
Μεῖί. 6, 889θ. Ουἱὰ ρῥτο ίθοιῖϊβ δαυὰ5Ὁὴ Τῇα [άϊοπι 
185, ονγανοσ, ποῖ σοηῇπαα ἴο ὕδωρ, ὰϊ ΔΡΡ]168, τεμέαέϊδ 
γιμξαπαϊδ, Μ ΏΘΠΘνΟΥ κωλύω ἰΔκο8 Δῃ δοουβαίϊνο οὗ 

Ὁ ΤῸ 15. ννῈ]}] οὔδβεγνεὰ ὃν ΟὨγγεοβδίοπη παῖ {Π|86 ὉΘΟΟΏΟΓΩΥ ἵνᾶδ 
δαομίοα ἔογ {Πς δαί οὗ {πε ψεννβ. ὅ.ε οαάτγάρε, Ρεᾶτοθ, πὰ 1 ἰρμῖ- 
ἴοοϊ δρ. Μίαπί. Οἡ (μὸ αδέοπίεἠιπεπὲ οἵ ἴῃς Ψεννβ δεῈὲ Ββοδβοείίρ η, 
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{6 {Πρ ; 848 ἰη θη. 28, 6, ϑ8ιίγ. 4, 6. Χϑη. Αη. 4, 
4), 16. ἐκώλυον τὰς παρόδους, Δῃ ἃ ΟἾΘΓ ραββαρθ 8, ἡ ἢ οἷ] 
1 [οτϑϑᾶγ ἰο οϊίςβθβ. (Οβγγϑοβίοῃῃ ροϊῃίβ οιἱ (ἢ6 
ΘΠΘΥΡῪ ἱπηρατίοα ἴο {6 ἰδηρσταρα ὈῪ (ἢ6 Ἰηΐογγορα- 
{ϊν6 ἤθγα θιηρογεά. Τῇ βιυάθηΐ, ἴοο, τηιιβὲ ποίίςθ 
1158 Ρ]δοια8116 086 οὗ [Π6 ἡοραίνο, σῇ 18 ἢοΐ υπ- 
τεαυσθηξ 'η [ῃ6 Οτοοκ ἰδησιδρα δῇογ νϑγρ8 οὗἁἨ ἔοι- 
Ὁ) αϊηρ ; 1πουρ}), ᾿ῃ. τ[Π6 (Ἰ4551.8] τυγὶ [6 8, 10 18. ΠΊΟΓΘ 
..80}8] 1ῃὼ [Π6 Ποιῃϊηδίινο ΤηΔὴ ἴΠ6 σορηϊίίνθ. 80 
ΤΠυοσγά. 8, 1. εἶργον, τὸ μὴ προεξιόντας τῶν ὅπλων τὰ 
ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν, ὮΘΓΕ ΗδδοκΚ σοιηρᾶγοϑ 
ΕυτρΡ. ΡΒοη. ὅ, 1185. ἐργάθειν ---- τὸ μὴ οὐ κατ᾽ ἄκρων 
περγάμων ἑλεῖν πόλιν. 
. 48, προσεταξέ τέ αὐτοὺς βαπτισθῆναι, ἄς. Ὦντ. 
ΛΒ ἤθγα γαῖ868 ἃ ἀπ  Ὑ νΘΡῪ Πε κ ΒΈΒΙΥ: ὈΥ 
ἀνίας ΘΠ οΡ 1 ψγὰ8 6 Οδοηέϊίος ἴηι Ῥρίογ 

“ σοιῃημηδηα θα ἴο ἀο {ἢ 18, ΟΥ ἢ]5 σοπιραηίοηδ ΟὨΪΥ ρδῖ- 
τη (64 ἰο ὈαρίϊΖα ἴῃ οᾶ86 οὗὁἨ Ὠρθοθβϑϑίίγ. Ηδ {ῃθγο- 
ἔογτο οοποία 68 {πὶ 6 τηυϑὲ πηαἀογϑίδηἀ {Π6 ψογάςβ 
οἵ δὲ. 10Κ6 ἴο τηθδη [Π8ἰ Ῥοίθγ σομηῃδη 66 γναΐογ 
ἰο θ6 Ὀγοιρῆῖ ᾿ἶπι, δηα ὨΠπ861} ὈΔΡ(1ΖΕα (ἢθη. Ὦνγ. 
Ποάαάνιαρσα πηδη θϑ}Υ δάορίβ, {{|8 νίθν οὗ (ἢ6 530}- 
76οῖ, βίησθ. ἢ6 {π|ὴΚ8 ΜῈ πιΔΥ σΟΠοΪ δ ἔγοηϊ ἤδηςα 
ἀπδὶ αὐιδίοη, ἠοῖ ὑπιπιθυ δίοη, 'νὰ8 διηρἰογο. Βαΐ 
{π6 ἐοιιπάδίίοη 18 1Ώ86ΟΊΓΟ,, Δη4 ΠσΟΠΒΘαΌΘηΪΥ (ἢ6 
Βυρογϑιίγυσίυγα πιυϑί (41. ΤΏΘΓΘ 15 ΠΟ ροοά γϑάβοῃ 
[ΟΓ βιυρροβίηρ ἰὲ τψὰβ8 ποὲ ἢϊ8 “6183 σοΟΙΠΡΔΠΙΟΠ8. 
ΤὮ6 δηοῖθηὶ ατθοκ (οιμηπμθηίδίογϑ Βθθ (ο ἤδνο Ὀδθη 
σοηουα νυ οὗἁἨ {μὲ ορίῃίοη ; 8ἃ8 εἶβο ΓΑρῃίιΐοοι, Ετγαβ- 
ἴὯ:18, δηὰ Οὐτοίϊιιβ. Το βυρροβθ, μονανογ, ΨΠ]} 
ΤἸριἔοοί, {παὲ ΠΟΥ ΜΘΓΘ πιξη δέου, 18. ἴο0 δύ ΓΆΓΥ, 
ἃη ρῥτοσθϑάβ οὔ (ἢ6 πιϊβίδκβ οἵ σοηΐϊοιιπάϊηρσ {18 
ΜῈ 186 δία σ ρογιοάβ οὗ {Π6 ρυἶνα Οπιγοῆ. [Ιὲ 
18 {Γ]Υ γαπιαγκαοα ὃγ ατοίι8, ἰῃδι [ἢ 6 ΑΡΟΒ[165 τάγοὶ Υ 
{Ποηγβαῖνο5 θδρίϊζοά. (δα 1η6 ηοίβ οἵ “οῖ. 4, 2. 
8Δηἀ 1 (ον. !, 14.) Βεϑιά6β, 88 γ. οαάγιαρα βθη- 
80] οὔβθσνϑϑ 'ῇ [18 ραγαρῆγδϑθ, ἢθ σῇοβα ἴο τηδκα 
1.56 Οὔἢ 6 αν] δῖγυ οὗ ἢ͵8 Ὀγθίγθη ἴῃ ρογίογηηρ (Πδὶ 
γα, γαιδγ {114} ἀο 11 1} 5. ονῃ Πδη (5, (Παὶ Ὀγ 
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(818 πιθδη8 (ἢ6 Ἔδχργϑβϑίοη οὗ [Πδὶγ σοῃϑθηΐ πηὶρῃς Β6 
[Π6 ΠΊΟΓΘ ΘΧΡ]ΙΟΙ. 

48. τότε ἡρωτήσαν, δια., “ ἐΐθη ρΡαγοά ἐδεν ἠϊΐηε ἰο 
ἔαγτῳ οὐγίαϊῃ ἀαν4:" πὨϊοἢ, 848 ψὰ πᾶ ἴτσοιῃ ψῃδί 
[0]]ονγ8, ἢ6 ἀϊά ; {πουρὶ] 8.. [κκ ἄοθβ ποῖ ροϑ1- 
εἰν ῖν 88 Υ 80. Τἢ 5, ΠουνΟΥ, 866 Π|8 ἴὸ 06, ἴῃ 501Π16 
ΠΠΘΔΒΌΓΟ, ἐποίμαοα ἴῃ ἡρωτήσαν, ὈΥ ἃ Βοτί οὗἉ :ἀΐοηι 
ποῖ υκηοόνῃ ἢ ΟΣ ἰδηριᾶρθ. ““ Τῆι (οὔβεγσνεϑ 
Οτοί.) δ δπηρἢ δι 4} βῃονοα ἐπδὲ ἢ Π6]ἃ ἢ πιβε 
Ἰοοβεα ἔτοπι {6 γίζυδὶ ργθοθρίβΌ. Ηδ ββϑθίηβ, πον- 
δνοσ, ποΐ ἰο ἢᾶνα υβοὰ ἐτοίδήρη [6.8 ; ἴον οὗ (ἢδί 
ἴἤδτα 18 ποῖ ἃ ψοσγαά ἴῃ {Π6 σἤαγρα πιδάθ ἀραϊηϑέ ἤϊπὶ 
ἴῃ {Π6 [ὉΠ] ονηρ ΟΠαρίογ ; ποῦ ἀοθ5 1 ἀρρθϑϑγ (Πα 
ΔΏΥ ΟοηνοΓίοα «ζ.6γ78 Ια 80 τ|πη1| (Ππ6ὶγ ἤηαὶ ἀἸβρογ- 
ΒΙ10η.᾿»; 

ΓΗΑΡ. ΧΙ. 

1. κατὰ τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἐπ 468, ΤΠ 8 υ88 οὗ {8 
ῬΓθροβί[οη 15 ἔοιυιηά 4180 1η {Π6 (ΟἸαββίοδὶ ψγηοῦβ: 
τῃουρσῇ ποῖ (1 τϊηΚ) ψτἢ ΡΓΟΡΘΓ ὨΔΠΊΕΒ, δηά, τῇ 
ΠΟΙΏΠΠΟΏ ΟἾ68, ΟἸΪΥ 86 ἢ 8ἃ8 πόλις δΔη ἄγρος. δ66 
(Π6 Ἔχϑιηρ]θ5 ργοάισεᾷ Ὀγ Μιηίπα δηὰ Καυιῃ. 

4, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν. ΤῈ ψοτγὰ διακρίνεσθαι 
ΔΏΒννΟΓΒ ἴο ἴπΠ6 ΗδΦΡ. 2ΥῪ ἴῃ Ααυ]]ὰ δηὰ Τἢδοαοιδη᾽ 5 
Μεγβίοη οὗ 26γ. 1δ, 10., πὰ ΒΙ5η 168 ἴο ἀϊδβραΐα, 
ΠΠραῖθ, ἰο δ6 αὐ αἀϊξεγεπος ψἰιἢ, Ἔχροβίυ]αῖα ψηῆ. 
(ὅδε ὅ. ἢ]. [,οχ. Ψ ει. Ταβί. {Ππ6 ποίβ οἡ Διάρ. ν. 9.) 
3ο ΕαΠΡ. ΗΙἸΡΡ. 767, 88. ἐστε Λούκουλλον καὶ Τιγρά 
ἐπ᾽ ἀλλήλοις διακραιθῆναι, ΜὮΘΓΟ 1 ψου!ὰ γοδα ἀλλήλους, 
Ψ ὮΙΟἢ Ψ1] ϑυρροϑὲ [ῃ6 ἔσγυς ἰπίογργοίδ!οη οὗ ἐμαί 
Ῥδβϑᾶρο. 

2. Οἱ ἐκ περιτομῆς, 861]. ὄντες, ἰ. 6. ““{π6 ον βῃ 
ΟΠ εβιδη8." ΤὍΤῆθθα Κυΐποσὶ {π|ΠΚ8 ἀγα ἴο θὲ ἀϊϑ5- 
εἰσι 8ῃ64 ἔγοιη {Π6 Αροβί!ϊθβι Βυΐ 1 866 ποῖ "ον; 
ΔΏΥ Βυοἢ αἰπ ]ἸΠος!οη σδῃ Β6 Τουπάραά οἡ {ππ τγογά8 οἵ 
δῖ. Γ0Κ6. ὙΒΘίΒοῦ ([Π6 ΑΡοβι]68 ψϑγα διποηρ {Π6 
ΠΌΡΟΥ ΟΥ̓ Εχροβίυϊδίογβ 8 υποσοτγίδίη. Μοβὲ ργὸ- 
ΒΑΌΪΥ (μον ναγα ποῖ; Ὧον πϑοΐ να υηδεγϑίαη ὃν 
οἱ ἐκ περιτομῆς αἰέ (ἢ Ψ6Θν5}} ΟΠ γι βιίδηβ, δὰ: ΟἾΪΥ 
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ἃ σογίδ ἢ ὨΒΏΌΟΓΣ, δη {Π086 Ρουθ ρ8 σῇ. ποῦ Ζ6δὶ 
1Π4η Κηον]οάραο. 

Κυϊηο6] ἤογα δάορίβ ἃ ποίίοῃ ἔοο σομηπηοη διθοηρ 
τεσθηῦ ἰογείρη ΤὨΘοΙορίδη5, παπιοῖγ, [μα΄ {Π6 Αροϑ- 
1658 οἴἴθη οὔἱὲ τυοῖ οὗ ψ δ 19 βα:« οὐ ἄοῃο, νὰϊοῖ 
τη Ὀ6 ΒυρΡ]Π 16 ἔγτοιῃ (ἢ6 παίαγα οὗ (Π6 οἰγοιιπ- 
βίδησθβ. Νοῦν {ἢ18 18 ἃ ΝΘΓῪ ὈΓΘΟΔΓΙΟΙΙ8, 8Δη6 ᾿ηἀοοά 
ἀδηρδγοιιβ ρῥγηοΐρ]6, {{|6Δ τονογοηΐ ἰονγαγάβ [ἢ 6 88- 
ογεά νψγίίεγϑ, δηά ιηβϑᾶΐδ ἰὴ Δρρ ! οδίίοη. 6 γ (6 Γα 
σῇ 6 ΠΟ Πα ἴο γϑβοιΐ ἰο τ. ΕὸῸγ τῃουρῇ Ῥείοσ, 
1ὴ ἢ18 ΓΟΡΙΥ, ἀοο8 δάνογί ἴο τῇογα (ἤδη 18 δχργοβϑβοα 
1η [ῃ6 δοουϑαίίοη, γαῖ {Π6 Θχροβίυϊδίοιβ βθβθπὶ [0 ἴᾶνθ 
ΒΡΟΚΘη δῇωοσ 1ῃ6 ροριυΐϊαγ τ ηΏ6:, ἰῃ ψὨϊσἢ πιιοἢ 18 
εἴς ἰο θ6 υπάογβίοοά. 

Ϊὴ εἰσῆλθες καὶ συνέφαγες αὐτοῖς 18 τηδδηΐ ἰο Ὀ6 1ῃ- 
οἰυάεοαά ναὶ (ο]] ον α ἔγοτῃ {ἢ15 ἰμΕἰΠδοΥ «πα οδίηρ 
ἢ {Π6ηλ, παπλοῖυ, ἔτη γ Ἰη!ΘγοοῦΓβα, δηα ἃ Γο- 
ςορίοη οὐ τἢθπὶ ἰπίο [6 (γι βιίδη βοοιθῖγυ. Β6β8:468, 
6 ΠΏΔῪ ΒΌΡΡΟΒΘ δὴ ᾿ροδίορεδὶα αἴϊοῦ αὐτοῖς, σαιιδοά 
γ Ῥοίοτ᾽ 5 ουπηρ βδῃογί {Π6ὶγ Ἔχροϑθίυ]δίίοη, δηὰ ῥγο- 
οοραϊηρ ἴο 8η Θχρἰδηδίϊοῃ. 

4. ἀρξάμενος----ἐξετίθετο, οχρομηπάεά, θπτρίαϊπδαά, παγ- 
γαίΐοά : ἃ βἰσηϊβοδίίοη ἔοι ηα 1) [Π6 (]αβϑ σαὶ ᾿τ 6 ΓΒ, 
ἴτοπὶ ψΠΟΠΊ] ΘΧΔΠΊΡ]68 γα ργοάυςσοα Ὀγ ΥΥ εἰβίβίῃ. 
᾿Αρξάμενος 18 ἤόΓα δε14 ἰο Βα τεἀυπάδηί. [{ 15, ἢον- 
Θδναγ, οί ψ ῇΠουΐ οἰοσζδηοθ. 6 γοϑὶ οὗ {Π6 ὀχρία- 
ΠΔΓΙΟη ΟΥ ΔΡΟΪΟΟῪΎ 15 ἴδιι5 βἰαίθα Ὺ (ουπιθη!9. 
“ Ῥρίοσ βῆονβ {παΐ θ 88 ποὺ ῇθγα 6 [ἢ6 οαδιβ6 
ΟΥ̓ ΔΩΥ τπϊηρ {πδὲ 885 θ6θὴ ἄοπα; θαΐ ΘνΘΙῪ ὙΠΟΓΘ 
Οοὐ. Ἐὸοσν (ϑαγβ [86 ΑΡροϑι16) 1{ ψὰ8 Ηδβ ψῆο (γον 
[6 ἰηἴο {Π6 δοϑέαδὶθ: ἰξ ψὰ8 Ηδ Ψ0 βῃονϑα τη6 [Π68 
νοεβοὶ. Βιι [1 οοπίγδαϊοίοα, δηὰ αἰά ποῖ γϑηάοῦ 
ρτγοιιρέ ορϑάϊθηςθ. Οοἀ βθῃϊΐ π|6, Ρυῦ [1 ἀϊά ποῖ ρῸ : 
(ὐυά ἰοϊά τὴα ἴἰο ᾿ῬαρίϊΖζο, Ὀυϊ 1 ἀϊά ποῖ δνθὴ [ἤθη 
μαρίίζθ. [ἐ 18 Οαοά {αὶ παι ΒαρεϊΖεαά {π6πηὶ 8]], δηὰ 
μοῖ 1. Ἐογ 881] ν88 γοί βρεακίηρ, {Π6 ΗοΪγ δριγι 
[61] οὐ {μο, δηά {Π6 Ὺ βδρᾶκ σι ἰοηριι68," ὅτα. 
Οα {Π6 τοδί οὐ {Π6 νϑῦβ868 ίο 15. 866 (ἢ6 ποί68 οη 10, 
90. 8664. 

14. τοῦ ἄνδρος. Τμουρῇ {πΠ|8 πᾶν ποί βουηα ΜΕ]} 
ΝΟΙ,. [ν- 28 
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(0 ΟἿΓ ΘΆΓΒ, 7! 1[Πὴ6 δηοϊδηΐβ Δρρ[!εἀ ἀνὴρ ἀῃ4 υἱγ' ἰο 
ΡΘΙβουβ οὗ ἴπ6 σγθαίθβδὶ σοηβθαῦθῆςα : ἴῃ 1Πυ8 Γαι! οΏ 
οὔ νῃίοῦ Ὑ᾽ εἴβ. εἰΐθβ ηγρ. 2. 4, 8. 

17. εἰ δμέ 1 (ας ἦε αἰά). δαε (Π6 ποίβ οἢ 4, 9. 
Τοῖς πιστεύσουσιν τηιιϑὲ ποῖ 6 τοίογγοα ἴο ἡμῖν (8, 
1Π6 [Ὁ]]}ον οῦβ οὗ (ἢ γ 151), θὰ ἴο αὐτοῖς, ὩΔΊ ΕἸ, (ὐοτ- 
Π6] 18 δπὰ [8 ἔδιηῖγ. (Κυϊη.) ᾿Εγὼ δὲ τίς ἤμην 
δυνατὸς κωλῦσαι τὸν Θεὸν, ““ τοὴο ἐδοπ τας 7 ἐπαΐ,᾽" ἅς. 
ΤῊ 5. 18 ἃ βριγιἰ64, δηά, αἱ {Π6 8α1η6 {ἰπ|6, ΡοΟρυΪδν 
ΘΧΡΙ ββίοη ἰοῦ “" Ηον σουὰ 1 ορροβε,᾽ ὅἄς., ογ “1 
σουϊά ποΐ σοηίίηπα ἰο ορροβοθ," ἃς. δ εἰβίθιη αριϊν 
σοΟΙρΑΓ65 [λιοδη δ. 12. ἠρώτα τὸν Δημώνακτα, τίς 
ὧν χλευάδξοι τὰ αὐτοῦ ; Δηα 80 ΒΪαυίϊ. ΡοΓ8. 1,1. (εἰ6ἀ 
Ὁγ ῥγισθθυ8) ΠΠ15η6 δάνογθοσ " αυδϑὶ ΤἸΐδηϊ οατὶ [2115 
Βα !]Προγοπι, αυθ5 881 6858. ὨΟΘη αθδι ἢ Ἤμην 15 ἃ 
ἔοτιι οὗ 1ῃ6 σοπηηοη ἀἰαϊθοΐ ἔῸγΓ ἦν, δΔῃα οσουγβ ποῖ 
ΠίγΘα μεν ἴ 116 δαρί. δοὸο Ματίβ: ἥν" ᾿Αττικώς" 
ἤμην Ἑλληνικῶς. Δὲ ἰ5 ἠοῖ (νη Βε6Ζὰ δηὰ διμηοῃ) 
ἰοὸ θα ἰἤγτονψη οὐὔ, οἡ 1ὴ6 Δι Π ΓΙ Ὺ οὗ βοο Μ55., 
βῖπορ 10 15 ηοΐ υηγοααθηι!ν {1118 ΘΠ ρ] ογ δα [ἢ ἰηίογ- 
τοραῖϊνα βθηΐθησθβ. ϑὲθ Βαρί)δὶ δηὰ δίυγζ. [,6χ. 
Χρη. 1η ]. ν. ὃ 18. ()ο ἢ, οκηδογ, ὃ Κιιη.) 

18. ἡσύχασαν, ἐἦδν οἰἰοπίἐψ αοφιϊοϑοθά ; ἱ. 6, (88 γ8 
Ῥοδάτίαρο) 111 τῆ6 σομῃίγονοεθυ ψγἃ8 γεηθυθὰ ὈΥ 
ΒΟΙῺ6 ἤἥσγοογ Ζραίοίβ ((. ὅ, 1---Ὁ). δο  ]Θυ 5Ώ6Γ σοιη- 
ΡΆΓΕΒ 2], 14. μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ, ἡσυχάσαμεν, ἀπιὰ 
οὔβογνοβ {ῃδΐ ἡσυχίαν ἔχειν ΟΟΟΌΓΒ 1 {{}}18 5686 ἴῃ 
Πδιηοβίῃ. ῬΙΠΠΡΡ. 1. , 

Μετάνοια ΡΙΓΟΡΟΙΙ͂Υ 5ρῃ!ῆοβ σῆδηρα οὗ πηϊηά, δηά 
ἴΏΔΥ ΨΘΓΥῪ ΨΜ6]] ἀεποία (ἰουρσῇϊῦ ποί, τη {π6 ἐποο]ορίοαὶ 
8686) [Π6 Δρδηδοπιηθηΐ οἵ οὨδ γα]! ρίοη δηκὶ {Π6 διι- 
Ὀτγδοίηρ, οὗ δῃοίμοσ. ἴα ἢᾶνε 480 δίδοναι μετάνοιαν 
ἴῃ ὅ,81.  οἰβίδίῃ ἤδγθ σοηραγθϑ Αρρίδη. Η,8ρ. Ρ. 
458. μάχης δὲ οὐκ ἦρχε, διδοὺς τοῖς Καστακαίοις μεταγ- 
νῶναι. ΒῈΪΚΙΘΥ οἰἴ68 ΡΙυΐαγοι! 46 ΕΛΗϊο. Ψιγῖ, καὶ γὰρ 
ἡ νουθεσία καὶ ὁ ψόγος ἐμποίει μετανοίαν καὶ αἰσχυνὴν ---- 
καὶ τούτοις μάλιστα χρῶνται πρὸς τὰς ἐπανορθώσεις. 

18. Εἷς ϑωήν, ἰ. 6. ““1η ΕἾ Μι (ῃδὺ (Π6Υ πηϊρῆϊ (δι 
Ὀ6 ρυΐ ᾿πίο ἴΠ8 Ψᾶγ οἵ βα]ναίίοη." 

19. στο ον [Ο]]οὐνδ ἃ παγγδίϊνα οὐ {ΠῸ μιορδρα- 
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τίοη οὗ (6 ΟὨἨτγιβείάη Βοἰρίοη θαγοηά Ῥαϊδβίϊπα 
διηοηρ (ἢ 6 ΟΠ 1168, ἀηα ἢτϑι οὗ 811] α Απίοοῆ. 

19. αἱ μὲν οὖν διασπαρέντες. [Ιἢ {Π|6 ῬΑΙίο]6 μὲν οὖν 
Ἅ6 ἢανα δὴ οραμαξορϑιδ, Οἵ τοϑυ ρτ!οἢ οὗ ψἢαΐ δά 
Ὀδϑη ᾿Ὀοίοσγο 881 ἰὴ 8, 4. ᾿Απὸ 15 [ὉΓ ὑπὸ, δηα ἀθηοίθβ 
οαιιδ6. ΑἩ ἰάϊοιῃ βοιηρίϊπιθ5 ἰοιιηά ἴῃ Ηοτγοἀοίυϑ, 
Ὑπυογά!ά65, δηὰ Χοπορμοη. ὙΥ εἰβίθίη οἰϊο8 Τπυογά. 
1, Φά. ἀπὸ πολέμου ---- ἐφθάρησαν. Ἡροτοροη. Με- 
{Ποἀ. ς. 8. οἡ 1Π6 ραββᾶρα οὗ Τιιογα 1468 : οὐδεὶς γὰρ 
λέγει ἀπὸ πόλεμου ἐφθάρησαν. Ιὰν. 1, 1. Ζπο85 δὺ 
81Π1}} οἷἶαάθβ ἀοο ρῥτοίΐῃριϑ8β. ΑἈπᾶ ἢ6 τοΐθιβ ἴῖὸ 
Αρος. 9, 18. 
10. Επὶ Στεφάνω. δοίηα ψου]ὰ γοηάϑγ (ἢ 6 ἐπὶ ργορέον' 

(845 1ἰ 15 ἀοῆθ ὈΥ {πδ δυίογβ οὗ οὐῦ Πρ] 8} Ψογβίοη, 
δηά οάήτϊάρ6) : οἰἢοῦβ οοπέγα. Βυΐ οί {686 
ΙηοὯ68 οὗ ἱΙηἰογρτγοίδίίοη Κυϊηοοὶ στρ ΠΥ δοσουηΐβ 
Βαγβῆ. Οἰποῦβ, (ἢ (Π6 Ψυ]ραίθ) γοηᾶογ 1{ δ, “ δἱ 
{Π6 {πη6 οὗ Βυΐ (ο {ἢ 15 1 15 οδ] οἰ ὃν 6 Ώϊδὰ 
δηα ΑἸἹΡογί, {πὲ (ἢδὲ 86η86 ψου]ά ΓΟ]ΌΙΓΕα Στεφάνου, 
ψ ΠΙοἢ, Ἰηἀ6646, 15 ἑομηά 1η βοπα ΜΝΝ., δηά 18 ἄρτϑα- 
ΔΌ]6 ἰο {π6 υϑᾶρθ οὗἨ {16 ψγιῖεγβ οὗ {π6ὸ Νὸνν Τοϑία- 
θη. Απά 80 ᾿πῆτϊὰ 28 ἃ 20θ.ὡ Ματκ 2, “6. Ταῦκα 
4, 27. Βυϊ (Πὲ ἀδίϊνα πρὶ 6 ἰδθη [ῸΓ 1ἢ6 
δοηϊῖνθ. ΜδηΥ τποάργῃ (ὐοἰητηθηϊδίουθ, ΠΟ ΝΟΥ, 
88 ᾿γυβῖυ8, Ναίδθ]υ5, ο], ΑἸθοε, δηὰ Ἐοβοη- 
τ} 0}16 Ὁ σοηάϑγ ᾿ξ ροϑέ. Απα {Π18 πηοάς οὗ 1ηἰοΓργοίδ- 
τἰοη ζυϊηο6 1 ἄρρτγονοϑ οὗ. “ ΒῸΣ (δ4γ8 116) ἴΠ6 ροῖ- 
Βασι οη ΜΠ Οἢ ἅγοϑ6 δήϊον δίθρῃθπ᾽,β ἀθδί!, σδηηοί 
Ὑ6}} θ6 τοίδιγθα ἴο 5 {{π|6 ; δηά ἰπογοίογο ἐσὶ, στῇ 
ἃ σΘηϊνο, τηΥ ἀδηοίο ἐΐπιθ6. ΥὙοί (85 ἰ{ 18 ορβογνοά 
ὈΥ ψα]οκη.) (Π6 ποὺ πιιιβύ θ6 οπα οὗ οὔἶοε, (86 ἢ 88 
Κίηρ, Μαριδίγαίο,) δοσοταϊηρ ἴσ ψὨϊοἢ Ρογοαβ 8 ΓΘ 
ΤοοΚοηαα, 

ΤῊΪΐβ βίρηϊβοαίίοη ροϑέ 15 ἔγθαιθηΐξ ἰῃ [ἢ 6 (]455108] 
ἩΓΪΟΓΒ. Οη ᾿Αντιόχεια 566 6 (ὐδορσταρἢ σαὶ τ 6 Γ8, 
Βῃα Μν. Ηογηθ᾽β [ηἰγοἀποίϊοη. 

40. ἐλάλουν πρὸς τοὺς ᾿Ελληνιστὰς, ““ ΒρΟ0Κα ({Π6 
ψογὰ οὔ πα Γογὰ) ἰο τΠ6 Η6]]Θη 8.5. 15 ραββαρα 
ἰΏνοϊνεθ πὸ {π||6 ἀπῆσου!γ. ΒΒ. ᾿Ελληνισταὶ ΒΟΙΏ6 
πη ογριοίοθγβ, θοίἢ δηοϊθηΐ δηά τηοάθγῃ, ἤᾶν πη 667: 

28 4 
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βίοοά οειυ5 φρεακὶην Ογθϑοῖ : Ὀυΐ, 48 10 Βῃου ]ά 8661}, 
ΘΥγοηθοιϑὶν. Εὸγ ἴμῃ6 Ηδ᾽Ἰθηϊδί8 ἃγθ, δ᾽ νϑῖ. 19.) 
Ορρσββά {ο {δε 968; δῃά 1 96 .8 βρεαϊκίηρ τρεῖς 
ἫΝ Ὀ66ῃ τηϑδηΐ, (ἢ6 ΟΥργίδηβ8 δηὰ (ὐγθηθδῃβ ΠΊ6ῃ- 
{ἰΙοπαἀ δἱ νϑγ. 20. ΜΝ θ.1|: ἰδνς ἄοπα ποι ίηρ οἶδε [88Π 
ψ4ὲ τΠο86 Ψψεογυβαϊοιηα ΕΟ ΓϑιΔἢ5 ἢδα ἄοῃο, ψῃ0 
ψοΓο ἀὐδρογϑρά αἴϊον (6 ἀθδίῃ οἵ δίβρῆβῃ (δηηοηρ 
ΜΉ οπῚ ΜΟΙ ΠΊΔΠΥ ΠΠοἰἰοηϊδἐ5, (νον. 6, 1, 5ὅ.), )ηα ψῃΟ, 
Ρδβϑίηρ ονὸσ ἴο Ῥῃθηϊοίβ, Οὐργυ8, πὰ Απποοῦ, Πδά 
τἀ ρῆῦ {π6 265 οἠΪυ, 1. 6. [πΠ6 ογεῖση ὕζοιυδ Βρθ ΚΙ 
(΄ γθοῖς, πδιηϑὶν, (Π6 ΗδΘ]]6η 1508. 

Οὐνεγ ἱπίογργοίογθ, πονγανοσ, οὐὔβογνίηρ [15 οΡ0]66- 
(ἰοη ἴο ἴῃ6 δῦονα δχρ]οδίίοη οὗ ᾿Ἑλληνισταὶ, δάορί 
{Π6 ορίηΐοη δἰ ογ (πΠᾶτ ᾿Ἑλληνισταὶ τηιιϑὲ θ6 [4 Κ6η 1η 
ΔΏΟΙΠΟΣ βρη βολίρη, οὐ {Π6 τοδάϊηρ Ὀ6 Ἑσἤδηρθά. 
Απηά Ὠγυβιυ8 δηα δ᾽ οἰϑίθιη τηδιηΐδίη ἐμαί Ὁγ Ἕλλη- 
γισταὶ ἃ16 ἴο ὃ6 υηδοτϑίοοα Οἰ6η{1|65ὅ. Βιυὲ {Πϊ5 8ῖρ- 
πἰβοδίίοη σδηηοΐ ὃ6 6580] }8}|64 οὐ ρσοοά ᾳτουηάβ. 
(ὅδε {ῆ6 ποίϑ οἡ 6,1.) δομηηα δηα οἴἤογβ ἀπάθγ- 
βϑίδη ργοδοίψίεβ ο΄ ἐδθ σαίο. Βαϊ ἴῃοΥ δάάιιςσθ πὸ 
Ῥτοοῖίβ ἴο σοηῆγῃῃ (ἢ 8 διρῃ!ῆςδίίοθ. Αοοοτγάϊηρ ἴο 
{Π6 ορίηΐοῃ οὗ ο΄ δηα οἴπογβ, υγ Ἑλληνισταὶ 8Γ6 
τηθδηΐ ““ Οδη 68 Ὀγ δἱγῖ ἢ, θὰ} ργοβογίοϑ οὗ {Π6 
6 ν8," γῆο ἢδα τοοεινοά οἰγουμηςϊϑίοη. ΓΒ 1πἴθγ- 
Ργοιδίίοη, ἤονανθγ, 18 4130 δί νϑγίδησα στ (ἢ6 ἰδμδ 
ἐοφμοπά!; ἴον βιιοἢ ργοβεί γέθϑ ψογα αἰ νᾶγβ γθοκοηθά 
αι 268. Αθδηδοηϊηρ {Π|8 ορπίοη, Οτοίυ8, Βοη- 
βε!, Βοβθηι! ]θγ, Ηριηγοἢ8, 8πα οἰἤ Γβ, πιδίῃ! 8! η 
{Πδι ἕλληνας, ψὨΙοἢ 18 ἰουηἀ 1η βρη ὙΘΓῪ δῃς!θηΐ 
Μϑ55. ΜΝ εγβίοπϑ δηὰ δι ΘΓβ, 18 ἴο 6 δαορίαά, 848 μεϊης; 
σοηῆτγηιθαά ὈγΥ ἰἢ6 ψῃοΐα σοηΐϊοχί ; δίηοθ [λικο, αἴϊος 
Πανίπρ, δγγαίθαὰ ἢ6 σοηῃνογβίοη οἵ (Ογη 6118 (νοΓ. 
190. 5644.), ρῥῸ68 ΟἹ ἴο 88Υ (Πδΐ, ἔγοιῃ (18 ἔπη, [ἢ8 
ΟΠγιβιίδη ἀοοίγηθ ψὰ8 τῇοτα ΨΙΔΟΙΥ ρτομβραίοα 
δποηρ ἴ[Π6 (ὐθης1|68, δηα ἤγβί αἱ Απίοςἢ. ἈΠ ΘΓ, 
δἴτογ {Π6 πχατίγγάοιῃ οὐ δίδρῃσδῃ, σογίδϊῃ «ζΘγυβα] πα 
ΟὨγιϑιδη8 ἢδα σοπηα (8, 1.) ; Ὀὰΐ ργρδομοά ἴδε ἄοο- 
«1η6 οὗ (ἈΠ γίβὲ ἴο [6 968 οὐἷγ. Αἰογναγάβ, ἤονν" 
ὄονρῦ, ἤθη {Π6 σοηνογϑίοη οὔ (ογηθ]υβ 844 Ὀδθη 
ῃοΙϑρα ΔΌγοΔα, 8οη)6 ΟΥ̓ΒΓΙ8Π8 ἃπα ΟὙγΘΏΘΆΏ3, ΘΟΠ- 
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νογίθα ἰο ΟΠ γϑιϊδηϊΥ ὈΥ {Π686 “Ψογυβαϊ θα (γί 5- 
{1Δη8, δῆ (0 ΑἸποοἢ, πα, 848 Ρείηρ Ηεἰ]δηΐβις 
ἀνθ ]!ηρ διηοηρ Οδη 1 | 65, ἀηα (ἢ 80 τοὶ {Π6 
ΤΌΘ ἀἰβροθεα ἰο ἰοἰογαῖθ δηὰ δήπιϊῖ ραρδηβ, ΠΟῪ 
σοιηπηπη!οαίθα ἰἢ 6 ἀοσίτιηα οὗ ΟΠ χὶδὲ ἐσ {π6 (ἰδῃς 165 
ἄἀννο! !Ππησ δ Απιίοςῇ. 

Ἦον (Πε6 τοδάϊηρ ᾿Ελληνιστὰς ἃτοβα, ἰ8 ΟὔνΊΟΙΒ8. 
(ϑεε Κυίη., ἔτοπι ψῆοπι {Π6 βυθϑίαπος οὗ [ῃ6 αθόονα 
δηηοίδίοη 18 ἀθνο 4.) ὨὉΓ. Π)οάατιάρα οὔϑογνδϑβ 
{πα΄ 1Π6 σοπηπηοη βδθη886 ψουά ἱπάπος υ8 ἰο δάορέ 
Ἕλληνας. ὅ66 (Πεγβοβίοιῃη δπὲ (ξοευτηθηϊ8. 

[τ ιπυ8ὲ Ὀ6 ορβοινθϑα [Πδἰ αὐτῶν 15 ηοΐ ἴο "6 τοίογγοά 
ἴο {Π6 διασπαρέντες, Ὀὰϊ ἴο {Π6 ᾿Ιουδαίους ἰῃ νοΓ. 19. 

9] ---285. καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ᾽ αὐτῶν. Αἡ Οτδηία! 
δχργθβϑϑίοη, ἀβθηοίίηρ ἠείρ, αϑδοϊδίαποθ. τ ΤῊΔΥ ὈΘ 
ΓΟΠπάδγοα {Π0}8: ““ {Π6 ρονοῦ οὔ ἴπ6 [ογά σο-οροετγαίοά 
Μ᾿ ἢ {Ποη." ΟΠ γγυβοϑδίοηι υπάἀθιβιδηα8 {Π18 οὗ τηιὲ- 
γαοίθδ : 8 80 ἦοθβ Ασὐοῃθίσῃορ Νανοοθ. Πολὺς 
15 Ριιΐ [ῸΓ μέγας. 8,66 1η6 ποία οἡ [μΚ6 16, 10. 

ᾧῷ. ἠκουσθη---εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας. Λόγος ὮΘΓΘ 
8Ιρη 65 γ ΠΟ}, γοροῦέ. Εἰς τὰ ὦτα 18 σοῃϑιάογοά 
88 Ὧἃη Οτιθηίαὶ γτοἀιηάδηου. Βυΐ ρϑγῆαρβ 1Π6 βθῆ- 
ἴδῃς 18 ΙΏΟΓΘ βίρηϊῆσδηνς ἢ ΓΠ8ὴ Ππουΐ 10 ; δηά 
(Π6 [ἀϊοπῃ 18 αἶβο ἔοι μά ἰπ 1Π6 (Ἰ]αββίοδὶ τυγι θ Γ8. 

428. ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ. Οτοί8 δηἀ οἰΠΟΣΒ 
υΠἀοηβίδηα ὈΥ (ἢ18 (ῃ6 Ιησγθα86 οὗ ἴἢ6 ΟΒΌΓΟΝ ; (48 
ἱη Κρῇ. ὦ, 8.) 1η6 οδυ86 (βᾶγ8 Κυϊη.) ὈδΙηρ Ραΐ ἔοσ 
{(ῃ6 οἤξεοῖ." 

28. παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσ- 
μένειν τῷ Κυρίω. Τρόθεσις 5ἰρηϊῆ68 ῬΈΏΓΡΟΒΘ ΟΥ ἱπέθη.- 
ἔϊοη ; ἃ8 ἴῃ Αοἴβ 48, 18. δηὰ Γαααθηίὶγ ἴῃ ὅ8ι. Ραυ 8 
Ερι5ι168β. Νον {πΠ6 δα ἀπίοη οὗ τῆς καρδίας ἢΔ5 (ΌΥ ἃ 

ΘΟΌΓΘῪ ΙΔἸοπι) {Π 6 ἴογος οἵ δὴ δά]θοῖῖνθ. ΤῊΘ ρὮΓΔ86 
(Ὠθγοίογο ἀθηοίθβ “8 ΠοΔΓΓΥ ρΡΌΓΡΟΒΟ ;" δηά Οτοί!8, 
δοπίουβϑηθν, δηὰ Κυϊποορὶ τγοέδγ ἴἰο ῷ Τί. 8, 10., νυΐ 
(1 τΐηΚ) νιῆουΐ γοάβϑοῆ. (866 1ῃ6 ῃἢοΐθ οἡ (ἰδδί 
Ῥᾶ834ρ6.) δο ΑἸθοτ ΟἸ]ο88. αν. Ν. 1᾿. ρΡ. 87. τῆς 
προθέσεως" τῆς σπουδῆς. δ οΙ ἢ σοιηραγο58 Ηοτγοάϊϑῃ 1, - 
7. ποθεῖν τινα ἀληθεῖ ψυχῆς διαθέσει. 

Προσμένειν ῬΓΟΡΟΥΙΥ 58]6 1685 ἰο τυαὶξ 20; 88 ἴῃ 
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ΤΗυογά. 6, 44. ; Βαϊ πεγα, δηὰ ἴῃ Ψ9οβθρῇῃ. Δηῖΐ. 14, 
ῷ, 1. (εἰξεά Ὁγ Βοβθῃη.) ““ (ο νναϊΐ, βίδΥ Ὀγ, δάδοϑγε 
ἴο, τοιηβίη δἰἰδοἢοα (ο.᾽ 

24, ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς, Ἡεἰητοἢ8 δηὰ Κυϊηοεὶ 
(Ὠϊπῖς {πδὺ {1688 ψοΓΩΒ δ5βῖρῃ ἃ γεαϑδοῆ τοὴψ (6 
Ομ γι βίϊδηϑ δὲ ψΦδθγυβαίθπιὶ σἤοβο Βαγηδθᾶβ [ῸΓ (ἢ 6 τ}]8- 
ϑίοη ἴο Απίοοῃ. Απά οοτγίδιηϊνυ (6 ὅτι ΤΏΔΥ ἢάᾶνα ἃ 
οατμϑαὶ ἴοτοα ; δηά ἴδιι8 (Π6 ΨψΟΓΑ8 ὃς παραγενόμενος ---- 
τῷ κυρίῳ, ταῦῦ Ὀ6 γεραγι 6 85 ραγθη(ποίιοδί.:; δηά (ἢ 6 
ὅτι Ὀ6 τοΐογγοα ἰοὸ ἐξαπέστειλαν. ΤΠ6 56η86 οὗ ἀνὴ2 
ἀγαθὸς 18 θοϑ8ὲ ἰο "6 υπηάἀοτβίοοά δν ἃ Γρίδγθηςβ ἴο {86 
υϑᾶ66 οὗ ουν οσῃ ἰδηρυδρα, ἴῃ ΜὨοἢ 6 πᾶν ἃ ΨΟΥΥ 
δ᾽ Π}}} 4. ἸἀἸοπ,, ΏΠΘΓΘΌΥ τΠ6 ὨοίΐοΠ8 οὗ Ἰηΐοργν, θ6- 
ὨἰρηΥ, δηὰ ρσοη!]Θη 688 ἃΓ6 πηϊέεά. ΗΘΙΏΤΙΟἢ8 15 
(π6 ΟὨΪΥ ἰοτγοίζηῃ (ΟὐΟπηθηΐϊαίογ ψῆο 148 αἀἰβοθγηθά 
{π6 ἔσῃ βθη86. Ὁ εἰβίδθίη δά τις θ8 βοῖη8 δ ΧβῃΊρ]65; ἃ 
]όβερῃ. Απί. 12, 9, 1. ὃς ἀγαθὸς ὧν ἀνὴρ. δῃὰ 18, 
ὅ, Φ.,, )ἀῃά Ηον. Ἐρίβί. 1, 9, 18. δογῖα τὰ] ργορὶβ 
ἢυηο, οἱ ἰογίθπι ογθάθ θομυασθ. Βεῖΐ (8 481 18 
ΒΟΒΓΟΘΙΥ ΔΡΡΟΒιΐδ ; δηα 811}} 1688 ΤΠιογά. ὅ, 90. ἀνὴρ 
ἀγαθὸς γίγνου, ΜΝ ΘΓ ΠΟΙ ρ᾽ ΤΊΟΓΘ 18 πηϑδηΐ {Π8},, ““δοὶ 
186 ρατί οὗ ὄγανε πιαη "Ὁ" ἃ βἰρεϊβοαίίοη οὗ ἀγαθὸς ῃοί 
υηίγοαιιοηΐ ἰη {παΐ δυΐδῃογ. 

24. πλήρης Πνεύματος ἁγίους ΤὮ8 ρῇγαδ6 ἰ8, 88 
88 υϑιιαὶ, ΕΧΡΙΔΙΠΘα ϑννᾶὺ ὈΥ την τοοθηΐ ΤἬροΪο- 
σἰΔΏ8, 50 88 (Ο ΠΊΘΔΠ ΠΟ ΠΊΟΓΘ [ἢδΔη ἃ πιδη Ψ6]] αἴδοιίβά 
ἴο το! !ρίοη. Βαΐ Βυγοίγυ, 88 δΔρρἰϊ6α ἴο 80 ϑιηϊπθηΐ 8ῃ 
Αροϑβιϊς, 11 πγιιϑέ ἴᾶνα 115 γέ ’ογοο, Ἰποϊυἀϊηρ 4}} τῃ 6 
Ἀινίηα μοὶρβ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [ῸΓ 80 Δι ΌΟ.Β ἃ ΨΟΓΚ 88 8 
Πδά ἴο δοςοιῃρ]8ἢ. 
᾽α πᾶν οὔϑογνα ἰπαὺ ΒΆγΓηΑΡα8 ἰοοΚ ϑδμϊ 88 ἢ18 

σο]]οαρῖιθ, θοιἢ 88 θοθῖηρ Κηονη ἰο ἢ] π|, Δη 4 ἔγοτῃ ἢ18 
θείηρ δὴ Ηδ]]οηϊβέ ροου τὶν ἤϊε [0 8858|5[ ἢ! πὶ; 88 
4180 10 σοηϑιἀογαίίοη οἱ ἢ}8 πη ηθηΐ 801} 1168, 5 ΠΙρἢ 
τηθηΐα] δοαι!γοαθηΐβ. ἢ18 διηηθηΐ ρου δηὰ ΖΘΔ]; 
δηά, ἀρονα αἱ], ἢ15 οαέγαογ αἰ παῦῳ οοπυογδίοη, Ὠϊοἢ 
βοοιηδα ἴο ροϊηΐϊ ἢϊπι ουΐ ἃ8 δη [ηδβίγιπιθηΐ ἢ τἢ6 
μαῃάϑ οὗ Οοά, δια ἴο Δοςοιηρ] δῖ. {Ππ6 τηοϑὲ ἱπιροῦ- 
ἰΔηϊ ρυγροβοβ, ἴῃ Ὀγηρίηρ, ονοῦ ἰῃ6 (ὐ6η{1168 ἴο {6 
Ρτοίββϑιοῃ οὔ (ῃ6 [11ἢ. (566, ονονεγ, Ὀγ. 5. ΟἸαγκε 
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ΔΡ. Μαηΐ δηὰ Ὁ Ὄν]6υ.) Συναχθῆναι ψ6Γ6 υπἰίοά 
τοροίθοσ ἢ 1ῃΠ6 Βοηα5 οἵ [6] ον 5}1Ρ. 

᾿ 26. χρηματίσαι τε πρώτον--- Χριστιανούς. Χρηματίϑω 
18. ἴ6ΓΘ 866 1 ἃ 86η86 αυϊΐα ἃηυ8118] ᾿η τπρ ΟἸαββίςδὶ 
ΓΙΟΓΒ, διηοηρ {Π6 ΘΓ οΣ οὗὨ ψῆοπὶ (48 δίσΚΉΔΟΣ 
Οὔ86γν68) 1 βρη οθβ (ο ἀϊβραίοϊ) Ὀυι8: 688; Ὀαΐ δηγοηρ 
1Π6 πιο γροθηΐ οΠ68, ἴο 80 αἰδραίος, Ὀυ51Π688 88 ἴὸ 
{π6π06 οδίδίη ἃ δίῃ ; 8η4 ἤδῆςο [{ δ Ἰθηρίῇῃ 51: ΠΡ Ὺ 
ἀεποίαά ἴο Ὀ6 ο41164, οτ παπιθά, ΟΥ̓ 8 βρη βοδίοη 
ἸΏΔΏΥ ΘΧΔΠΊΡ]65 ἴτοιη “Ψοβαρῆυ8, ῬΠΠο, δηὰ οἵπογ 
ὙΓΙΘΓΒ ΔΓ δαἀυςοά ὮὈγ ΑἸ οΚηδογ, Εδρῆεὶ, Κυρκο, 
δΔηά [ΟΘϑη6Γ; 88 αἷβο Ὀγ Ῥεἴβ. οὔ Εοιῃδῆβ, ψῃϊ ἢ 

᾿ ρἈἐΔ 18} (6 Β6η86 ἰῃ 4ιυσϑίοη ; ΔΙΘΙ 8]}}, Πούγθνογ, 
[Π6ΓΘ 185 ἃ βογξ οὐ οδίδογοϑίβ ἢ [ἢ 6 δβχρχγαβϑίοῃ. 

Χριστιάνους. 10 ἢδ45 Ὀ66η τηδίζογ ΟΝ ΘΠΘΌΪΓΥ ψἢ6- 
{86 Ὁ {6 [Ὁ] ον σβ οὗ ΟΠ γῖϑὶ ρσᾶνο {Π15 ἤδη ἰο {Π6η- 
δοῖνββ, ΟἹ γθοαείνϑα 1{ ἔγοτῃ οἴποσβ ἢ Τῆδι (ΠΥ ἢγδι 
ΔΡΡΙΙΘα [ἰ ἐο ἐῃθιηηβ6 |ν 68, 18 ποῖ ΟἸ]Ὺ ἀδνοία οἵ δυίῃο- 
τιν, θα πηΔῪ Ὀ6 αἰβρτονεα ὈΥ ἸΏΔΩΥ ψ ΘΙ ἄγρὶι- 
τηδηΐ8. Εοτγ, ἴῃ (ἢ6 ἢγδί ρίαςα, 1 ΤΠ6Υ δὰ Δρρτο- 
Ργιδιθὰ (6 ἤδη ἴο {ῃϑπηβεῖνοβ, ΤΠῸΥ ψοῦ]α ἢᾶνθ 
{ΠοΥΘΌΥ οχοϊθα ἃ σγοαΐον' θηπιέψ ἀραϊηϑί {Π ΘΠ 86 ν68. 
Αραΐη, 1Γ τη6 Απιοςμίδη ΟΠ γι ίδη5 ἢδα ἀοη6 80, 
ΤλΚο, ἰπ γοοογαϊηρ {}18 ογρίη οὗ [6 δρρεοϊ!δίίοῃ, 
νου ἀπάοιιθέραϊν, 1 1Π6 γοϑῦ οὗ ἢ15 ψόογκ, ἤανα 80 
απιρίογοά 1; ψῃοἢ ἢ6 Π48 ποῖ ἄοπθ. δὴ {86 οοη- 
ΓΓΆΓΥ, ἢ 6 6418 ἐθεαλ (ῃ6 Ὀ6ΙΙΘν γβ, {πΠ6 ἀ15610168, [Π6 
Ὀγοίιγθη, ὅο.; {Ππ6 ΝΘΡῪ βδῖὴ 6 Ὠδηη68 ὈΥ̓ ΨΥ ῃ]οἢ [16 
ἢδά, ἴῃ 1ῃ6 ότι 6Γ ρᾶγί οἵ [118 θοοΚ, ἀοϑισηδίαα [ἢ]. 
Εαυγίδαγηγοτγο, {δὲ {16 {π|6ὰ ἤθη δὰ] ψ88 ἰθδοἢϊηρ 
αἱ Απιίοον, (ἢ γιβι᾽8 [Ὁ] ον γβ δα νο]ηίΑ ν ἴάκοη 
{118 πᾶπηθ, 6 ψουὰ ἤᾶνα υβ6α 1{ ἴῃ ἢὲβ ΕΡΊ5Β{168 ; 
Ψ ΠΟΓΘα5 ἢ6 ΔΙ ΤΑΥ͂ ΘΠ ΟΥ̓ οἴου [6 ΓΠΊ8. : 

ΕἸΏΔΙν, ἤθησνοῦ, ἴῃ (Π6 Νοὸν δβίδιιθηΐ, (ἢ6 
πϑῖηθ Οἠγνιϑέϊαπς ΟΟΟΌΓΒ, 1{ 15 ΔρΡΡΙΘα ὈΥ ΡΘΓΒΟΙΒ "οέ 
Ῥγοίεϑοίηρ ἐδ οἰ ρίοη; ἃ8 ἴῃ Αςίβ 20, 28. δῃηὰ 1 
Ρει. 4, 14. “ΤΕ γα Ὀ6 τοργοόδοῃθα ἴογ (ἢ6 Πδη16 οὗ 
ΟΠ γβί, ΠΔΡΡῪ ἂῖὸ γϑ; ἔογ {Π6 βριγιξ οὗ ρμβίογυ δῃά οὗ 
αοά ἑοκη ἢ ΠΡΟΏ Υ0ὺ : οΟἡ [6] Ῥᾶγί ἢδθ 15 δν]] 



δη6 ΑΟΤΘ ΟΣ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙ.Ε8, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

βροκϑη οὗ, θυΐϊ οἢ γουγ ρᾶτγὶ 6 15 ρ]ογι θά :" δηά 16. 
“ς γι 1 ΔΏΥ πηδῃ βυῆον 848 ἃ (ἢ ιδίδιη, ἰϑῖ πΐπὶ ποί 
δ δβῃδιηβθα," ὅσ. ΤΠ6 ἢδίηθ, {ῃΠογοΐογθ, βθθη8 ἴὸ 
πᾶν θθϑὴ ἰἰθὴ τηθδηΐ ῸΓ ἃ Γεργοδοῇ ι! δρρε]]δίίοη. 
γ)88 10, {6 ῃ, ρίνοη τἰοπὶ ὈΥ {Π6 Ψψ6τγ8ῦἢ (ἰγίβδιη] 
ποΐ. ΒΥ ἰδεπὶ (ΠΥ Μοῦ ο8||6ἃ αζατεπος (Αςίς 
44, 51.) : δῃά, ἱπάδοϑα, {πο γ του παν σδ]]6ἀ ΤΠ θη] 
ὈΥ ΔΏΥ Ὠδῖηθ ΓΑΙΠΟΓ [Π6η (Πδὶ ψὨϊοὶ που] 86 οὶ (ο 
δάμη [Π6 ργοιθηβίοηϑ οἵ «6808 ἰο [Π6 ΜαββιΒἢ5ΠΙρ. 

Βαγοηά 8ἃ}} σοῃ ΓΟΥΘΓΒΥ, {ἢ 6 πδίη6 ψ88 ρίνθη (Π6πὶ 
Ὀγ Οεηέϊίες, Δ ἃ, ὙΘΓῪ ργορΔΌΪΥ, (ῃ6 Ποπιδη8β ἀνθ! ην 
δἰ Αοτϊοςἢ ; 48 ᾿Ἰηἀθοα [Π6 ναγῪ 1,8 01η ἰΌγπ βιιρραβίβ: 
ἴον Ὁγ 1ῃδὲ ψνᾶγθ σῃπαγδοίοσιβαα ἐπ ραγέξκαη οὗ ΔῃΥῪ 
τοδί τηΔῃ ; 885 (ἰββϑδ γΊΔη], ΡΟ ΡΘΙΔΏ1, ὅς. Νον ὃν {Π6 
Απιϊοο δῃ5 (τ ̓ ο, 88 τὰ ἰθάγη ἴγτοπι Ζοβίηγυϑ, Ρ. 958, 
8δηά Διημβη. Μίασο. 92, 14., δηα οἱδσ γιοῦ οἰϊοα 
ὈΥ είβ., εσὲ ποῖ 8ἃ {16 ΡΓΟη 6 ἴο 8ςΟΗ͂Β δΔηα σολγβα 
͵ΉΚ65) {ΠΥ ψγ Το] θὰ Οἠγϑέϊαπὲ ἴῃ ἀσγίβίοη οὗ {8 
ῬΓΘΙΘη510Π8 οὗ Ψ.68508 ἴο Ὀ6 Κίηρ οὗ 6 968. Τ7δεϊ- 
ἴι8, ΑΠηΔΙ. 15, 44. 88γ8: ΝΕΓΟ---4118581 {581 1}8 ΡΟ ἢ 8 
αβδοιί, 4008, Ρ6Γ Πδοιἰδ Ἰηνίβοϑ, ναϊραβ ΟΠ γίβείδποβ 
ΔΡρε αραπί. Αυοίοῦ ποι! !}β ε]ὰ5 (γι βίι8 (1. 6. ἃ 
ἀποὶδ διιῖ ποπιϊηθ ἐγαχογμηΐ ἦἧοο πομιθη)., ΤΊΡθσιο ᾿π- 
Ρεγιίδηΐθ ΡδῈσ ργοοιιγβίογοῃ Ῥοῃί απ) ΡιΪδίι πὶ 500}]1- 
οἷο δῇδοϊι9 οσαί. Πα (ὨΓΙΒϑ14η8, Ὠονγονοσ, ἔθ] πὸ 
ΔΥΘΕΒΙΟη ἴο 1ῃ6 Ὠδιη6, δι γαϊῆοθὺ στϑοκοηρά 1 δη 
Ποηοῦγ, δηα {Πογείσγο γοίαϊηθα 11. (Κυΐη. δὲ Ἦ εἰ8.) 

[Ιῃ 1818 νίενν οὗ {Π6 βυ}]6ςοΐ 1 πημιβί, υροη 1Π6 ψΠΟΪΟ, 
Δο΄υΐϊοθοθ. 6 σοπιηηοη ΟΡ ηΐοῃ ΠονΘνΟΓ 18, (Πδὶ 
{πον Δρρ]1εἀ π6 δηι6 ἰο ἐΠΘΠΊ86 1ν 68, ΟΥ Βδά 1ἴ ρίνεοη 
{πδηὶ ὈΥ ΒΑγπαρθᾶ8 οὐ ὅδ}, οὐ Εποάϊι, (ἢ6 ἢγδὶ 
Βίβῃορ οὗ Απεοςοῦ. Βυῖ {Π18 15 ἀδβίϊξθ οὗ σμέλο- 
γἱέψ. Ἰ τηυϑί ποῖ οπιῦ ἴοὸ ποίϊοθ ἃ βίγδῃρε τηϊβίακα 
ἰηΐο ψὨοἢ Πϑοάατγιαρο [45 ]}6 ἢ, πη α ὈὉΥ Βοϑηβοη, 
ὙΠΟ Θχρίδίη8 χρηματίσαι ““ψγἃ8 ἀοπα ὃν Πἰνίπα ἀΐτος- 
ΠΟ :᾿ σοπίογιμδο!Υ ἴο ψὨϊοῆ πιοάθ οἵ ᾿πίογρσγοίδίίοη 
ἢς ἰγδηβϑίδίθβ : “"“ψϑγθ, ὃν })ιἰυΐπο ἀαρροϊπέπιοηΐ, ἄτϑὶ 
ηἠδηγρα (Ὠγβι8η8 δὖ Αηιοο ἢ." [ηἴο βοἢ ογγοῦβ ἀο 
{Πο86 (ὐοιηπγχοηίδίογβ τυη, γἢο, ψΊτΠοιι αδἰζοηάίησ ἰο 
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{π6 δι ἐοφμοπάϊ, ἀνν6}} οἡ βοηγθα ἕδποϊθά οἰγῃο]ορὶ- 
οδὶ 86η86. 
1 τηυϑὲ σοηοϊυάθ ψἱἢ} οὐβογνίηρ, π΄ ἔτοαι Ῥῇϊ- 

Ἰοβίγ. 1. ΑΡ. 8, 21. 1 Ἀρρθαγβ (ἢ8 Οσθεκβ οδ δά 
1Π6 αἰδοῖ ρ]68 οὐ Αροϊ]οηΐυβ ᾿Απολλωνίοι. 

27. προφῆται. (ὑοιηπιοηΐδίογβ 8.6 ποί αυϊίο ἀρτοοά 
οἡ {Π6 δχδοῖ β8η86 (0 6 Πδσγα δἰίδοῃβα ἴο προφῆται. 
ΤἼδ (δγπὶ 866πὶ5 (0 ἀδηοίθ ἴθδοῦῆογϑ, Ψ]ΪΟ, τ τ ΤΠΟΓΘ 
ΟΥ 1688 οὗ {Π6 αϑ[ὲαέμα Πὶυΐπιιδ Δρρ Θἃ {Πδπηβαῖνεβ τὸ 
θοῖἢ ΡυὉ]1 6 ργθδομηρ δηὰ ῬΕΜῚ ΗΝΡᾺ Δα ΔΡῥοϑᾶσ ἴο 

. να ΟΟΟΑΒ[ΟΠΑ Ϊν [ογοίοϊα ἔπΐυγο ἐνθηΐβ.Ό Κυϊηοοὶ 
τοίθιβ ἴο Κορρεοῖβ {πῖγὰ Εἰχουγβὰβ οὐ {π6 ΕΡίβι16 (0 
ι6 ΕΡἢ. Ρ. 162 8..αᾳ.. Νον {686 σΟΓα ἴῃ αἰ σΠΥ 
ἑηΐοτγίοῦ το {πΠ6 Αροϑί[ε8, θα βυρογίοῦ ἰο οἵπογ ἰθδοἢ- 
68. 866 Ερἢ68. 2, 20. 8, ὅ. 

28. ἐσήμανε, ἠθ (0»6) δἠοιυοά, ργεοαϊεέοά, '"ΤῊΪ8 
[6 ΓΠῚ 566Π18 ἴ0 αν ὕθδθῃ δρρ]:οἀ οἵὁὨ ργορῆθδοϊθβ δηά 
ΒΟ ρΌΓΙ68, θοᾺἢ ΟΥ̓ {Π6 βδογοά δηά ργοίδηθ ψτὶοτϑ. 
50 ΨΦοβθρῇ. Αηί, 7, 8. (ϑρεακίῃ οὗ Ναίῃδη) : σημαί- 
νων τὴν ἐκ τοῦ παιδὸς ἐσομένην ἐπίθεσιν. Τί ὀσσιιΓθ 4180 
ἴῃ ΕΟΓΙΡΙ 465 Δηα Χοπορῆοη. ὅδε δίιγΖιι [,6χ. Χϑη. 

48, μέλλειν ἔσεσθαι. ΤἼ|16 βϑιμἀδηΐ Μ1}} οὔβοτνο {{}18 
ι.186 οὗ μέλλειν ψ ἢ (Π6 ἐαΐαγα, ψ ἢ] οἢ 15 ἔουηα ἴῃ 
[η6 θαϑ8ῖ τυγ 6 Γ8, Θϑρθοία!ν Ἡρογοάοίιβ, ΤὨυογ 1468, 
δη( [,γ9188. 

᾿ ΒΎῪ ἢ ὅλη ἡ οἰκουμένη τηοβϑί τηοάδγηῃ (οπηπιοηΐαίοῦϑ 
ὨΠΙ16 1 υηάοιβίδηἀίηρ, ποῖ (ἢ6 τολοίς τυονἷά, Ὀιΐ 
“)κάεφα οπἶψ; ἃ8 ἴῃ [Κ6 2, 1. ψ ΘΓ 866 1ῃ6 ποίθβ. 
ΒΙδῆορ Ῥθᾶγοθ ἤθγα οὔϑοῦνθ (δὲ 1η Ῥγοοῖῦ οὗ {ἢ 9 
ἀραγίῃ Ὀοίηρ ἴῃ ΨΦυάθα οὨ]ν, [ἃ Ἀρρθᾶγβ ἔσοπι υϑὺ. 80, 
40. {Πα ἴ( 8 ἢοΐ δχρεοῖβά, δηα ῥγοῦδὈΪΥ ᾿γ88 ποί 
ἰομηὰ ἴῃ ὅγγία, ψἤθγε ΑὨμ οὶ 88 : ἔογ, 1 τ δά, [ἢ 6 
Ὁ γιβιδηβ {ἤθγ σου Ἱά ΒοδγοοΥ ἤανα ὈΘΘὴ 8016 ἴοὸ 
το να πόδα οὗ 70.464. ““ Βεβϑιἀ68 (σοῃί 68 ἢ68) 
ψ ἤθη ΦόΒθρἢ. ἴῃ Απίϊη. 8, 1ὅ, 8. δηά 20, 2, θ. δηἀ 4. 
ῷ, Βρθδκβ οὗ (15 ἀδθαγίῃ 1η (]δυα 85 τοῖρη, ἃ8 ἢᾶν- 
ἴηρ Βαρρβηβά ἴῃ Ψ 464, ἢ6 ποΐ ΟΠΙΥ 5608 ποίῃίηρ οὗ 
[18 Βεΐηρ; οἰβαν θα, θὰϊ 6 {618 118 {Π|8ῖ ἰᾶγρα ᾳυδηί!- 
(ἰ68 οὗἁ σογῃ σογο 86ηξ ὕρ ἴο «ζδγυβαίθπη ἴγοιη οΟἵΠΘΓ 
οουπηίτγίθ8, ἔοῦ (Π6 ρύγροβο οὗ ἐλθ ξεαξέ ὁ πιηἰοαυοποά 
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δγεοαά." " 866 αἷδ8ο Ὦγ. [δγάηογ᾽β Ὁ}, δηὰ 
Ποααν. ἴῃ ἰος. 

4 Κυϊηοεϊ, ἰῃ οτάεγ ἰο ῥγοτε (παι (ἢ τνογάβ8 πηυδὶ θ6 υπαογείοοά 
οἵ Ῥαϊεβϑιϊης ΟὨἿγ, δάάυοοβ ἀοβογὶ μιΐοπθ οὗ (6 ἔομγ ἔλπνθθ νυ ϊο ἢ 
παρροηθὰ ἴῃ 86 γεΐρῃ οἴ ΟἸδυάΐι5, ἔγυπι (Π6 οτ βἰπαὶ Ηϑἰογίδηβ. 

1. Τῆς βγεὲ νυδϑ (παι ννῃϊο) δ οιοὰ ονπο, ἀπά ἔεἸ} οὐ ἴῃς γεῖ 
δηὰ βοοοηὰ γοὰν οὗ (Ἰδυάΐυβ. 80 Ὀίο (βδβὲ. ὑ. 949. εαϊϊ. Πείπιατγ. 
λιμοῦ ἰσχυροῦ γενομένου, οὗ μόνον τῆς ἐν τῷ τόπῳ παρόντι ἀφθονίας 
τῶν τροφῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐς πάντα τὸν μετὰ ταῦτα αἰῶνα πρόνοιαν 
ἐποιήσατο. Αὐγεϊ. Υἱοεί, (ε8. ο. 4. Απποπῷ οβεβῖδϑ δυὺ Οἰδυάϊΐο 
εἰπλίγυαι, οομηροαὶία, αφυδ ΟΑἰ κυΐδ ἱπαιιχογαῖ, ἀυ πὶ, βακοῖΐθ ἰοῖο 
οΥῦες πανὶ θ, ρεγνίυπλ τρᾶγα {πδαῖγί δ ουγτ θαδηυς ἀδίληο ρυθ]ῖοο 
εἴδετε δίυάυϊ. 

ΤἼα ρῥγϊηςῖραὶ οδυδα οὗ Πὖ9 ΓΔ πη 6 νγα5 (ἢ αἱ βου οὗ ᾿προγίηρ; 
Ῥτγονίϑἰοπβ ἴο Βοιηδ ὉΥ 868, αυτγίηρ ἴῃς τὶ ηἴεν δεδϑοῦ. (566 Ἀῖο, ἰδὶ- 
ἀεμ}); ννϑΐοι ἰμάυοεα Οἰδιάΐλιια ἴο ἔογων, αἱ ἃ βγεδῖ ὄιρεῆϑθ, ἴΠ6 
ρογῖ οὗ Οϑιίδ. 

11. Τα δεοοπὰ ἔλτΐμα οαπια οἡ ἰονναγάβ ἴἰ6 εηα οὗ πὶ ἔουγίἢ 
ψΘΆΡ οἵ (Ἰδυαϊιι8, δηα ἐβρθο δ! 8] οἰοα Φυΐοα, [1 νν88 δ] εν αϊεὰ 
γ Ηεϊεπα Ουδοη οὗ Αἠϊαῦδηθ, το δὰ επηγδοεὰ ἴῃς -} νυ ἢ σα]! - 

Βίοη. (5εε ϑοδιρεγ, πίη. οἡ Ἐυκεῦ. 194. δπὰ Ῥγεβϑοϊἑηρ, Οὔδα. 1, 
9. ν. 28.) ΟΥ̓ (ἰιῖ8 τηδητοη 5 ἐπ5 δά6 ἴῃ 3.5. Αηΐ, 20, 2, 6. λιμοῦ 
αὐτῶν τὴν πόλιν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον πιεθοῦντος καὶ πολλῶν ὑπ᾽ 
ἐνδείας ἀναλωμάτων φθειρομένων, ἡ βασίλισσα Ἑλένη πέμπει τινὰς 
τῶν ἑαντῆς, τοὺς μὲν εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν, πολὺν σῖτον ὠνησομέ- 
νους χρημάτων, τοὺς δὲ εἰς Κύπρον ἰσχάδων φόρτον οἴσοντας. 

ΠῚ. Πι6 ἐλιγά [ληγΐηε 9Π]᾿Ἰοϊοα ἄτϑεοο, ἴῃ τἢ6 πἰηῖἢ γοὰτγ οὗ (Ἰδυ- 
ἀϊυ9. 850 Ευδβεῦ. (ἤγοη. 1. Ὁ. 79. (οὐϊε. 5. α]} 06 7): λιμοῦ κατὰ τῆν 
ῬἙλλάδα γεγονότος μεγάλον, ὁ τοῦ σίτον μόδιος ἐξ διδράχμων 
ἐπράθη. 
Ἦ ΓΒς γουγέδι ἰοοκ μίαος ἰμ {Π6 οἰδονθηί ἢ γον οὗἉ ΟἸδυάϊυε, δηὰ 

ΔΙ Ἰοιοα ἤοηιθ. 80 διιείοη. Υἱ, ΟἸαυά. Ο. 18. Ατοϊΐοσα δῃηοηὰ οὗ 
διϑ5᾽ 0.88 5:6 7}}1Π{8(68 ἠεἴοηιι8, ααοηάδηι πηεαΐϊο ἔογο ἃ ἰυγῦα οοηνὶο 5, 
ἃς δ᾽ γι] γδρυηϊηϊθυβ ρϑη5 ἰΐα ἱπϑιγαίυβ, υἱ ρα, πες ηἰδὶ ροϑίϊοο 
ἐνδάθγε ἴω μαϊἰλί ἢ να]ιεγῖ, “δεῖ. Αη, 12, 48. Εγυρθηι ἐβεδίδ 
εἴ ογίβ οχ 60 ἔδβι)θ8 ᾿τ ὑγουϊ τ δοοὶ μ! ὈΔίΙΓ, 

Ετοτὰ ννῆαὶ [88 Ὀθθῃ βαϊά, ἰΐ 18 δ οἰ θη]Υ μαῖα ταὶ νγ6 τηυϑί 
ΒΌΡΡΟΒΕε ἴἢ6 ννογάϑ8 οὗ 8ι.ὄ υκὲ ἰο ἀξδηοία παι [Δτηΐπα νυ} ἱςῆ, ἰῃ τ 
ἔουτί ἢ γοασῦ οὗ (]δυάϊι8, ονογεργεαά Ρη]δβιίηθ ; δπὰ {Ππ2ἴ ννὸ πγυβῖ της 
ἀεγβϑίαηά, ἠοΐ ἴπε υιηαη Ειηρίγτο, Ὀυϊ Ζυάθδα οἠἱγ; ἴογ νυΐιοδα 
γἸἰθἢ [Π6 ἸΠΟΏΘΥ ννὰ98 ραϊπεγοὰ αἵ Απιοοῇ. ( αϊςἢ, Κτεῦθ, Μὶ- 
οΠ|86]19, ἀηὰ Κυϊη.) 

το Όϊδίορ [ὕϑηαν ἢ88 οῃρανοιυγεή (ὁ ὕγονα (δὶ (6 ἴδυγίπα ἴῃ 
{π6 ἔουγίῖ γεν οὔ ΟἸδυαίυ8 ννὰβ8 ιιηΐνεγθαὶ: δπὰ Μνγ. Βίϑοοα δἃρ. 
Βον θ᾽ 8 [,εΐϊ. Ρ. 60---Ο6. (νη Κ8 τὨδι [Π6ΓΘ Ὡλᾶγ Ὀ6 ἃ Γεΐεγθηοα ἴο αἱ 
16 ἔδυ πε8. Βυΐ 4}} μυΐ ἰοροίῃον ννοι]ὰ ἡοῦ τρᾶκα υρ Πα] [86 
Ἠοπλδη ἘπΊρΙΓα, τουοῇ 688 (ἢ6 τῇ ο]6 νου] - ποῖ ὁ β40 παῖ (ἢς 
Β᾽ὨρΌΪΑΓ λιμὸν σΔηποῖ ΒΡΡΙΥ ἴο 8}} [ἢο86 ἀἰδγεηῖ ἐδιΐηο. Βοδίθβ 
(49 Ὧγ. ϑοαάτγίάρε σγειμδγκβ) (πὸ μοσβοβ τυτἢ γσεραγὰ ἴο Ὑυθοτ ἰΐ ἰδ 
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290. καθὼς ἠυπορεῖτό τις, α. 1 ΘΠίΓοὶν δοσοάθ ἰο 
([Π6 τηοάς οὗ ἱπίεγργείδίίοη δἀορίθἃ Ὀγ Οτοιί 8, 
(16 δι ῦΠοῦβ οὗὁ οὐγ ΕἸ ρ] 5} Ψ  γβίοη, δπα δὴν οἰοΣ 
(οτηπιοηϊδίοτϑ, ἀξ Εδ τὴν “Ῥ͵ΓῸ πηοάο ἔδοιιίδίιτη," 
““ [ἴῃ ρῥγορογίοη ἰο [86 τοϑρθοίίνα ΔΌ} ΠΥ οΥ θα] ἢ οὗ 
686 ἢ.᾽ ΝΟΙΓ παρά 8ΔΠΥ οπδ οδ]θεοϊ (μαΐ {118 ψουϊά 
Ιεδά ι.9 ἴο βιρροβα 811 [6 Απιεϊοοπβίδῃ ΟΠ γι βεϊδηβ 
ΜΘΓΘ ΣἹΟἢ, οὐ {Πδ0 (ὴ6 το ΟἿΪΥ ΜΨΟΊΓΟ σΟΠΕΓΙΟΪΟΙΒ ; 
ἴον εὐπορεῖσθαι, {ἰκ6 τιν βιοῦ ψογάβ8 ἰὴ 4}} ἰδῃ- 
συιδρθ9 (6Χ. στ. οὖν τυραίξἐ᾿), 16 ἃ οοπιραγαξϊυο ἴοττη, ἀπά 
Μ6 πλυϑῖ ἤδΓα βδυρδυά χρημάτων. [Ι{ 18 8 6]Πἰρι1ςΑ] 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ [ῸΓ ““1ἢ ΡΓΟρΡΟΓΙΟΏ ἃ8 ΔΥ ΜΟΓΟ ΘΔ ΓὮΥ, 
(ογ ηοἱ)." Νὸον {818 18 Αἷϊ (μα ποϑάβ ΡῈ "ογῃβ 1ῃ 
τυ] ηα ὈΥ {Π6 τοδάθγ, ν᾽ 0 ΠΥ σοηΒ0}0 [Π6 Ἰοηρ᾽ Δηηο- 
ἰαϊίοη οὗ Κυρῖκα; ἴῃ ψῃϊοῖῆ, ἤονανοσ, [Π6 5686 18 
ταῖῃον οὐδομγοὰ ἰὴ ἐἰιδίγαίοα ὮΥ ἴτῃ6 ΠπυμπΊΘΓΟΙΙΒ 
ΟΙΔ55104] οἰζδίίομ5 δήἀυςεά. Αἰηοηρ (686 ἴῃθγο 18 
ἃ Ουγίουϑ οΘ ἔγοῃι Μυδβοῃΐῃβ: ἀλλ᾽ εὔποροι χρημάτων 
ὄντες" τινὲς δὲ καὶ πλούσιοι. Βαϊ {18 15 ῃοῖ ἰο ΟΌΓ ρΓΘ- 
βθηΐ ρῬΌγροβθ. ΤῊ γϑδὲ μᾶνϑ {88 6]}} 0818 οἵ χρημάτων 
ΠΠΙοἀ ὰρ. Ηθδ ῃϊρμῦ πλοῦ ΔΡΕΥ Πᾶνα οἰϊεα ᾿Γηπογά. 
6, 44. καὶ ὡς ἕκαστοι εὐπόρησαν' ΜΏΘΙΘ ἰῆσγα 15 (6 
3 γεί πιοηἐϊοπϑά 6}}}0 518. Πα βθῆ86 ἴβ, “: 7υ8ὲ ἃ58 ΔΩΥ 
δά ρονϑσ ἴο τῇᾶκα (6 σοδϑί (ογ ποί).." 76 βίυ- 
ἀβηΐ ψ1}} θθᾶγ ἴῃ τπϊπα {πᾶΐ εὔπορος ἀο68 ποί οὗ 1ἰ86] ἢ 
ϑΙσΏ ΠΥ πλούσιος (48 18 ραίη ἔτοτῃ [6 ρᾶβϑαρο οὗ Μιι.- 
ΠΟΠίτ5. }ιι81 οἶα), θὰϊ ταίῃθυ, δοςοσγαϊηρ ἴο 105 οἰγ- 
ΤΩΟΪΟΡΎ, ΟΩ6 (48 ΜῈ 8840) ““ τοοῖΐ ο ἄο, Ἰῃ σοοά οἱγ- 
συμπηϑίδης 68. δὸ Απμηοηῖι8 (οἰ6α Ὀγ ὙΥ οἴ8.) πλού- 
σίος, ὃ πολυούσιος, ὁ πολλὴν ἔχων οὐσίαν" Εὔπορος δὲ, ὃ 
πρὸς τὰς ἐπὶ βαλλούσας τύχας ἀνενδεὴς ---- εὔποροι, κἂν μὴ 
πλουτώσιν, ὧν δέονται, ἔχουσιν. 

Το ρ488. βονθνογ, ἔγοπὶ τὐ0γ 65 10 ἐἠίη 55, 1 σοΠο]ιἀθ 
Ὀγ δα ἀυοίηρ ἃ ῥάϑϑᾶρα υἵ ᾿οηγϑβίιι8 (Ογ [ἢ 8 ΔΡ. 

Πογα τηρηϊἱοηρά ττογὸ 80 τυοἷν τογα οοηοογηθὰ ἴῃ πα βγϑΐ οὗ (686, 
νν ὨΙοἢ ἀρρααῖῦβ (ὁ ἰᾶνα ὕθεπ ἴΠπ6 τηοϑῖ δχίγοιῃηθ, ἰπαΐ (Π6 μγεάϊοςίοο 
ΒΕ61η8 ΟΠ ΕΠῪ ἴο τ ον ἰο ἰπαϊ νοΐ να8 (ῃ6 ἀδαγίἢ ἴῃ νυν ἢ οἢ ΗΕ] θΏ8, 

. Οὐδεῃ οὗ Αἀΐδθεπθ, 80 βεῃθγοῦϑΥ τα] ανεὰ ἴῃ 76 νν8 τῦῖ ἢ} ΘΟΤΏ δηά 
ΟἴΠΕΓ ργον βίοἢ8 ἔγοσι Ερυρί δπὰ Ουργυ9, νυ ϊο Ὀγ [ἢ6 ὙΔΥ ῬΓΟΥΘΒ 
{πδῖ τὴς δηλ 838 οὶ υηΐϊνογδαὶ αἱ {παῖ (ἰτη6. 
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᾿ Ἐπβοῦ. Η. Ε. 4, 98. (οεἰϊεά Ὀγ ὙείΒ.) ἐξ ἀρχῆς γὰρ 
ἡμῖν ἔθος ἐστι τοῦτο, πάντας μὲν ἀδελφοὺς ποικέλως εὐερ- 
γετεῖν, ἐκκλησίαις τε πολλαῖς ταῖς κατὰ πᾶσαν πόλιν 
ἐφόδια πέμπειν, ὧδε μὲν τὴν τῶν δεομένων πενίαν ἀναψύ- 
χοντας, ἐν μετάλλοις δὲ ἀδελφοῖς ὑπάρχουσιν ἐπιχορη- 
γοῦντας. 

420, ὥρισαν, ἀεέεγπιπεα, τἐϑοίϊυοά. ΤῊ ψογὰ ργο- 
ῬΟΥΙΥ βρη} 68 ἐεγπιΐπαγο, ἀεἔογπιπανθ, ἴο αἰδέεγ "6 
ἐϊνιϊίφ. ΦάΪγ, τι ἀδηοίο8 ἀεέογηϊπο σοπογαϊίν, ἄδογδο, 
ἴῃ τ Πϊοἢ 8686 ἰΐ 15 ΓΘ] ΘΏΓΥ 864 1π (6 Νὲν 68- 
ἰΔπηθηΐξ ; Θβρθοῖα ΠΥ ἴῃ {Π6 ΓΙ ηρΒ οὗ δί. [ὺΚ6; 85 
Τα Κα ΦΦ, 2. Αοἰβ 9, 28. 10, 42. 11, 89. 17, 926. 
16, Φ0. 80 «͵83ο γον. 16, 80. ὁρίϑει πάντα τὰ κακὰ. 
Ηερ. 4, 7. ἢ] δυβη6Γ γοίδγϑ (0 ἃ ραϑ8ᾶρὲ οἵ ΠΙοάοΥ. 
διοιΐαβ; Ὀυΐ ἢ6 τηὶρσῆς Πᾶνα οἰοἃ ἃ τογα δρροϑίίθ 
ο6 ἔτοπῃ Ἵ βιογά. 8, 82. ἐς δὲ τὰ ἑκατέροις ποὺ ἀεὶ 
ἡδονὴν ἔχον δριδονται, ἀοἐεγηιὶπὶηρ ἀπά ἀρροϊπέϊπρ᾽ (ριι- 
ηἰδἠπιοηΐ5). 7)ιι8ὲ ἀσοογαἱη δ ἐο οὐε" Οἱ0η. Ρἐθαδιγ 6. 

20. Εἰς διακονίαν, ἐπ διιδεϊλμιπι. δο ᾿ΤΠΘορὨν]δςῖ : 
ἡἰὶ διακονία ἐστὶν ἡ τῶν χρημάτων ἐπι χωρηγία. ἶῃ {Π6 
Β8ΠῚ6 86η86 διακονεῖν ἰ5Β υ86ἀ ἴῃ ΗθΌ. 6, 10. διακονή- 
σαντες τοῖς ἁγίοις. . Πτηρα Π85 Βῃονῇ δ ἰαγρα (ἀθ 
ϑγηαρ. Νοῖ. 800---1 1.), τῆδὶ Ὁ 88 σοηηοῃ ἴον {ἢ 6 
ὅον5 ᾿ἰνίηρ ἴῃ. Τοτγοϊ ραγίβ8 ἰο 86η4 γο] θ᾽ ἢ {1Ππ|68 
οὗ ἀἸ8ίΓ688 ἴο {Ποῖγ ροοῦ Ὀγθίἤγθη δἱ Φογιβαίθση. Απαᾶ 
τς 18 ορϑογνθά ὈζΥ Οἵτοίϊιβ. πᾶς (ἢ6 «ΘΓ ΒΑ] 6 
(Ἰγιβϑδηβ ψογο, ἔοὸγ {πΠ6 πηοϑί ρᾶσγί, ῥβοοσ, δπα [ὉΓγ 
(Παὶ Τράϑοη {πο ΜΟΙ σοϊῃηπιοηάοα ἴο {[Π6 θαπανο- 
Ιδηςα οὔ (6 Αςἤαδῃ8 δηα Μαοθάομδῃ8. 

, 80, ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους. ΤῊΪΒ ͵8 
{Π6 ἤγϑέ {{ππ|6 {Ππδὲ {Π|61᾽ 6 ἢ88 ὈΘΘἢ δΥ τη θη 00 τη δ 
οὗ εἰάονς ἴῃ 1πΠ6 (Ἡ γιβιίδη Ομυγο, ᾿ΒΙοἢ τγ88 (88 
γιπηρα δηά (ἰαβαιιροη οὔβογνθ) ἰογιηθαὰ δἰπηοϑβὲ 
ΜΠ ΟἾΥ οἡ (6 πιοάε] οὗ (6 ϑγπαροριθ. ὍὯγ. Ηδπι- 
τὩΟ Πα ἢδ8 ΘΓ ἃ ργοίουπαϊν Ἰεαγηθά, ουτίουβ, δηὰ ἰη- Ὁ 
βίγισῦνα δηηοίαίοη οἡ 1ῃ6 οτὶρίη δηἀ νϑγῖου!8 0.568 Οὗ 
1Π|5 ᾿πηροτίδηξ μψογά, ἴῃ ψ ΒΟ ἢα ρῥγονθβ ἐπαΐ {π686 
αἰάἄθγβ ψαγα ἰἢ6 βδᾶπ|6 ἐπ οὔἶοο ψιτἢ [Πο86 οΔ]16α ἐπτ- 
σκόποι : Δηἃ ἢδ {πὴ Κ8 {Π6Γ6 18 20 δσοσγίδίη δνυάθῃςθ 
ἔγοπι δογίρίαγα (Πδῦ {Π6 πδπι6 οἵ οἰάδνδ οἵ ργεδδψέεγς 
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ἮΔΒ σΊΝΘΏ 80 ΘΔ ΒΥ ἰο 8ποῖ 6. ογάδι' βόϊνχοοη ἰῃθῃὶ 
δΔηα ἀΘδΔΟΟΏ8. 
Πα οχίγθηι ἰϑηρί οὗ [15 δηποίβδιοη ἔογθ 148. 18 

ΣΏΒΟΓΠ ΟῚ ἤΟΓΘ ; 8ηα {ῃογοίογα 1 σδῃ ΟὨΪΥ τ ΟΕ ΤΥ 
ΓΟΔΘΓ8Β ἴο ᾿ΐ, ἡ ο86 ἰγοι]6 15. Ψ1}} δου πα ΔΕ] σοραν. 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΣ. 

1. κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν. ΨΔΙΟΚΏΘΔΟΓ ΟὔὈΒΘΓνο9 
(δὲ κατ᾽ ἐκεῖνο τοῦ καίρου (45 ἴῃ ΠΟΥ 1465) ψου]ὰ 
ἤανα Ὀδθῃ δοίίος σθοκ. Ὑοΐ νϑῦὺ ριυγὸ Οτοεὶς 
ὙΓΙΘΙΒ 086 (Π6 ΘΟΜΏΟΏ ΙΌΓΏ., ΘΧΘΙΏΡΙ68 οὗ ψμϊολ 
γν εἰβιοὶη ργοάυοεβ τοί “οβορῇ. Αηϊ. 6, 44, 1. 8 
Π, ὦ. τ 15 ΤὙΣΙΠΟΓ τοιηδεκοὰ ὈΥῪ ΨδὶοΚηδογ, τῃδὲ 
Ἰηϑεδα οὗ ἐπέβαλε τὰς χεῖρας ἴῃ6 (ΟἸδεδίςαὶ δι ῃοῦβ 
ψΟυἀ ἤᾶνα Ὑγι6ὴ ἐπέχειρησε (88 ἴῃ [1|Κ6 1, 1. 
Αςἰβ8 9, 420). Ὑδοβα υυγίτογβ, ἤονψδνοῦ, βοῃιθίϊπηθα 
1.86 ἐπιβάλεσθαι ἴῃ {18 56η86 ψιουΐ χεῖρας. Απά 
80 ίορ. [,6τι. 6, 2, 4. ἐπέβαλε τερετίϑειν. (δ66 
Κυρκθοὴ Μαγκ 14. 72.) [ὑ Δρρθδῖβ ἴο ΡῈ ἢοϊϊο- 
Ὠϊδς τορος. Τῆυβνο ἢάνο [ἢ ΠΝ 12, ἢ. εὐφραν- 
ϑήσεσθε ἐπὶ πᾶσιν οἷα εὧν ἐπιβάλητε τὰς χεῖρας. 866 
αἶϑ8ο 156, 10. Τα (Ἰαβϑιςδὶ τυειΐοῦβ 4180 ι186 ἐσιβολὴ 
1π ([ἢ6 βδθῆβ86 οὗ οπέθυργίδο; 88 ιοσγά. 8, 45. καὶ ὃ 
μὲν τὴν ἐπιβολὴν ἐκφροντίξων᾽ “ἤδΓΟ [Π6 δομο !αβί οχ- 
Ρἰδιἢ9 ἐπιχείρησιν. ᾿ 

Ι. Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς, ἰ. 6. 1π6 ΗϑγοΩ ψΠο 18 Ὀγ 
δυίῃοῦβ βιγὶοα κρτίρρα, ἀπά αἷδο πηαλον. Τὴ Πο- 
Γοὰ νγ»ἃ8 εἶε σταηάβοῃ οἵ ΗἩογοά (ῃς ατγοδῖ, βοὴ οἵ 
Ατγβίοθοϊυβ, ψνβο ψ88 ἀδθϑίγογθα ὈΥ ἢ 8 ἰδίῃ (48 ψ6 
Ἰϑράγη ἔγομῃ 08. Αηΐ. 18, ὅ). ὅ'66 τῇογϑ πὶ [θυ] ΡΒ 
Οὔδβ8., ΕἸἰβοῇ. Ῥγοΐι8., δη Κτερ8. Κακώσαι ἰοὸ αὐ[οξ, 
ἐἰ ἐγνεαΐ; 88 'ἰῃ Αςίβ 7, 6. 18, [0. 14, 2. δπὰ οἴζοῃ 
ἴῃ {π6 δορί. δῃὰ Ψοβθρῆιιβ. (ὅ6ε {6 ποίβ οἡ 7, 6.) 
ΤΠ6 δὲ 7υ8ῖ Δ΄Ἶ6Γ πηδᾶν Ὀ6 τεῃάδσγθα ἔϑιο δέΐαηι : δηά 
ΨῈ ΠΥ ΟὔΒΟΓνῈ ἃ βογί οὗ οἰϊπηῃαχ. [{ 18 Ὡδδϑίὶν γθ- 
τλατκοὰ ὈγῪῚ Ῥείβίοιη, ἰπαΐ “5 {Π18 Ῥϑιβθου ἢ νν88 
σοιηπηθποθα Ὀγ {Π6 Ργιοϑίβ, σοπ 66 ὈῪ {Π6 ρΘΟρΪεα, 
δηὰ σαρμΙείεα ὃγ {ἰὸ Ργιησο." 
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ῷ, ἀνεῖλε, 1. 6. ““ δοποαάοα ᾿ΐηι." ἘἘονγ πα Παᾶ {8 
ρον γ οὗ [6 δῃὰ ἀδθαίῃ, ἃ8 ἢδα {π6 Βοιηδῃ ργοου- 
Ταῖογβ ροίογο ῃίηη.  οἰδβίθι πῇ ἴσα οἰΐδα ϑαπαάγιπι 
δῷ, 4. Ἡοοο!]αίῖο ᾿ρηοιῃίη]οβ᾽βϑίπηαπι αρυὰ 068508 
νιοττϊβ μοπι8 Παρουδίαγ. ““ ΤῊΘ ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗὨ {Π8 
βδογοα ψυγιίογ (8 γ8᾽ Ὦγ. ῬδΪΟΥ 8ρ. Μδηι) ἴῃ {6 εχ- 
ῬΓΘΒ810η8 ΨὨ]Οἢ ἢ6 1868, 18 ἰη {Π18 ᾿πβίδῃσθ γεηδγκ- 
8016. ὙΠοΓα 88 0 ρογίϊοη οὗἉ {1π|6 ἴοτ {ΠΙΓΕΥ γθδγβ 
Βοίογα, οὐ ονογ δίζογναγάβ, 'ὴ ἢ] ΓΟ ἢ {ΠῈΓΟ 85 ἃ Κιηρ; 
δἱ Ψεγυβαίθιη, ἃ ῬΘΥϑΟη δχογοϊϑίηρ (δ δὲ Δ {ΠΟΓΙΥ ἴῃ 
Ζυά68, οΥ ἴο ψἤομι [δι {Π|6 σουὰ δ Δρρ]164, 6ὁχ- 
σορί {Π6 (ἢγθ6 ἰαϑ γεᾶγβ οὗ (Π18 Η ϑγοι 8 ἰ1ξθ, ψ τη 
ψὨΙοῆ ρογίοα {6 ἰγαηβδοίοη ἤοσγα σοοογάθα ἰοὸκ 
ὈΪαςα." 8.866 4]80 ὅγ]. ἢ} 8 1) 15386ἴ. οὐ 1ῃ6 σαρενιΥ 
οἵ Ῥείεσγ, ρ. 6. Ἰοάάτϊάρα ᾿δγα ῃοίίςθβ, ἢ} ἀρρτο- 
μαϊίοη, ἃ γοιηδσῖς οὗ (Ἰδγιυ8 (ἀθγινοά, ἤοννονοσ, ἔγοπι 
(Εειυπιοηΐι8, Δηα ὈΥ ἢίπὶ ἔγοπι (γγϑβοϑβίοπι), ὨβΠΊΟΪγ, 
εἰϊαῖ 1Π|5 Θατ]ν Ἔχθοιίοη οἴομθ οὗ [6 Αροϑβι68 δέϊεσ 
οὔυῦ [,ογαβ ἀθαίῃ, ψουϊά 1]υδέγαία 1Π6 σουτγᾶρα οὗὨ 
{Π6 τοϑέ ἴῃ ροίηρ οἡ ψ] ἢ (Π6ῚΡ ΤΠ] ]β(ΓΥ, 481 ψου]ά 
ον ἀθη!γ 8δηον, (δαί αν 411} {Π 6}. τηϊγάσ ]οῦΒ 
ῬΟΜΘΙΒ ΑἸα ποῖ βθοιγα ἰῆθη ἔτοπη αἀγίηρ ὈΥ (Π6 
ΒΓ οὗὨ (Π6ῚΓ ΘΠΘΙΏ168. 

8. καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς ᾿Ιουδαίοις, ““Ὠδη ἢδ 
ΒΑῪ 1 ννὰ8 δοσδρίαϊ θα ἰο {πΠ6 6 νν8. δοιηθ σοῃῆῃρ 
Ιουδαίοις ἰο {ἰΠ6 ϑαπλοάγίηι; δηᾶ 1 (δι βθῆβθ ἰδ 
ψοΓά 18 οἴἴζθη 864 ὈγΥ δῖ. Φοἰη ; Ὀυΐ 1 ἤθτθ βθϑηβ ἴο 
αν ἃ φϑηθγαὶ βιρῃιῆσαίίοη, ἱποϊαάϊηρσ Ὀοΐἢ {ἢ 6 
Ἀυ]6Γ8 ἀπά ρθορία. 

8. προσέθετο συλλαβεῖν, ““Δη4 [Πα ργοοσεοιοα ἰο 
[ΔΚ6. Α Περγαϑίβϑηι), οἡ ψῇηϊοἢ 8566 (ἢ6 ῃοΐα οἡ 16 
40, 12. Ἦσαν δὲ ἡμέραι τῶν ἀϑύμων, 1. 6. τὴ6 ρΡΑβο αὶ 
Ὑ66Κ, ἀυγίης ν ὮΙςἢ «ἴον ἍΟΙΘ ἴο ἢᾶνα η0 ἰδάνθῃ ἴῃ 
1Π61Ὁ που868. ὅ66 ουΐ. 16,6. Ἐχ. 12,18. Μαίϊ. 
40, 17. ΤΠ656 νογάβ (48 Δ. [αρίἀ6 Μεποοδίιβ, δηὰ 
ΤἸρμοοί οὔβογνε) ᾶγὸ δά ἀβά 1η ογάϑζ ἴο βῇῆονν ἤοιυ 
10 Βαρροποά {δαΐ Ῥείδγ νψὰϑ Ὡοΐϊ ἱπιπιϑάϊδίθυ ραξ ἴο 
ἀφαίῃ : δῃὰ φάϊγ, ἴο ῥδεθβ ἴῃ ἃ βίγοηρ ᾿'σῃς (ἢ οὔ- 
δί᾿ηδί6 πη ]ςο 6 οὗὁἩ (6 26 }8 δὲ ἃ ἢοῖὺ βθᾶβοῃ, ψἤθῃ 
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ΠΟΥ οὐρς ἰο ἢανα ρσίνοη τΠδιηβοῖνθϑ υηίο το] ἰσ!ΟΙ5 
ἄστ|68, Δηἀ ρυϊρεα ἀνᾶὺ μα ἐραυθη ο πιαϊΐοο πὰ 
ψ] ΚΟάΏ6858. 

4, ὅ. πιάσας ἔθετο εὶς φυλακὴν' παραδοὺς τέσσαρσι 
τετραδίοις στρατιωτών. Ηδετοά ᾿ιδά ἢϊ5 ον 50] 6 Γ8 ἴῃ 
{Π6 ΟΥ̓ (866 Ψψοβορῇ. 19, 7, 1.), 8δη4 (Π6Υ συδγάοά 
Ῥείος ἴῃ ἴπ6 τοάδ 8.4] νυ ἢ {π6 οι, ψ ἤΟ86 
συϑίουμϑθϑ (ἜΧχοαρὶ ἴῃ τηδίϊεγθ οὗ το] σοη) Αρτίρρα, 
ν᾽ ἢο Πδα θδθη βαἀιισςαίθα δὲ Εοιῃο, βίυἀ]Ο ΒΥ ἐπι δἰθά. 
566 ΨΦοϑεθρῇ. Δηΐ. 19, 7, 4. ὃς ὅ. 109, 8, Φ. Αἰποηρϑῖ 
1Π6 Βοπηδη8 {Π6 πὶρῶξ ναϊοἢ γὰ8 αἸβ τ υΓ6α Διηοη 
αυδιογηϊοηβ, ογ ἀθἰδοιηθηϊβ οὗ ΟῸΓ 50] 16 γ8, θοῇ οἵ 
Ψ Ὠοπὶ ψνδίο δα ἔγοα ἢ ΟΙΓΒ ; δπα βίηςθ Ηργοά Ἂοἤοβθ 
τῃδὶ Ῥείου 8ῃοι]ὰ ὃὈ6 ψαϊοῃθα ὈΥ ἔοι 80] 1 τ, οὗ 
ψἤοπὶ {νὸ 8δοιϊα 06 ἴῃ (Π6 ργίβϑοη, 8δη4 ἔνο 6 5.8- 
(ἰοηρὰ δἱ {πΠ6 ραίΐθβ, 11 88 ΠΘΌθββαγΥ [δὶ ἔομν αιιἃ- 
[ογηΐοηβ οὗ βοϊἀϊθγϑ βῃουϊἀ 6 δρροϊηίθά ἔογ {παῖ 
ΡύΓροβθ. δεὲ Ψεροῖ. ΒΗ. Μ. 8, 8., πὰ ΕἸδεὶ. τοὶ. 
ἀα γι. [μ6χ. Ν. Τ. 452. 

Τετράδιον, ἃ φμαίονηΐοη, {ῃ6 τορυϊαῦ πυθοΓ [ὉΓ ἃ 
συαγά, 848 ἃ πίε 18 ψιτπ 8. δὸ ΡοΪγὈ. 0, 88. διδόασι 
Φυλάκεια δύο, τὸ δὲ φυλάκειον ἐστιν ἐκ τεττάρων ἀνδρῶν». 
ῬΠΠΟ ἴῃ ΒΊδος. 981. στρατιώτην δὲ τινα τῶν ἐν τοῖς 
τετραδίοις φυλάκων, ὅζο. , 

4. βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. 
- Βουλόμενος, πιθαπίης. ᾿Αναγαγεῖν, ἴογ προαγαγεῖν, Ὀγίηρ; 
ἢϊπὶ ἔοσί ἢ ἴον {γι8] δηά ρυῃιβῃιηθηΐ, ἃ85 ΨΜὸ 880, 
“ὁ ὈΓΙΏΡ ΔΏΥ ΟΠ6 ἨΡ ἴῸΓ {{14].᾿" 

ὅ, προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενής. ᾿Εκτενὴς 18 ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ υ86ἃ 
οὔ γτορα δἱ {Ὁ}} ἰθηβίοη, δηά βιρῃϊῆἔαδϑ, 181, οχέθηδιδ, 
(6 ἐπέσηϑδιιδ, σοηίηυδὶ, ἔθγνθηί. ὅδὸ 1 Ροῖ. 4, 8. 
ἀγάπην ἑκτενῆ. Αοἰϑ 26, 7. ἐν ἐκτενείᾳ λατρεῦον. 16 
φῷ 44. ἐκτενέστερον προσηύχετο. ΤὮ8 ΤΟ ΔΡΙΟΣ [5 
αἶδο ἴο Ὀ6 ἰουηά ἴῃ ἰδ δερί.; 6χ. ργ. ΨΦυάσ! 4, 7. 
ἀνεβόησαν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν ἐκτενείᾳ μεγάλῃ. 866 92 
Μδοο. 14, 88. 92οῃ. 8, 8. Ψοοὶ 1, 14. κεκράξατε πρὸς 
κύριον ἐκτενῶς. ὅθε Ὁγ. Ηδιηπ)οηἋ᾽ 5 ηοίθ. 

6. ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν. ϑυθδυά εἷς ἐκκλησίαν ΟΥ̓ 
εἰς δίκην, Μ ΠΙΟΙ. ΜΟΓὰ8. ΓῸ ΒΌΡΡ 16 ἴη “οϑερῆ. Αηί. 
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16, 11, 6., τε. . 11. δηᾷ Β6]]. 1,27, 2. Απά 59 
1(ῃ6 1, δἰἴη »γοάο ; 8ἃ8 ἴῃ (ἱς. Ερ. δά ἕδη. 12, 4. ργο- 
ἀμοέωμβ ἴῃ Γςοποϊοηθίῃ, δηα ἴῃ νοῦ. ὅ, 0. 8364 δοθῆ 
»γοάμοογο. (Κτοῦ8.) Κυΐηοεὶ γοΐεγβ ἴο Ψίοκη. οἱ 
Ευγρ. Ρῆωη. 419. 

6. κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτών, δεδεμένος ἁλύ- 
σεσι δυσὶ. 1 ψὰ8 (6 οὐυβίοπη οὗ {Π6 Εοιϊηδῃβ ἴο 
[λϑίϑθη {Π6 ῬΓΊΒΟΠΟΥ Μη -ἃ 81:24}} δηά ρσῃΐ οἢδίη ἴο 
8016 801 016Γ, ΨῆΟ νγ 88 κὐ ἀμην νας ἴο ρυαγά ἢ ; 9Π6 
οηά οἵ ν]οἢ σΠδϊη νν88 [ἀϑἰθηθα ἴἰο (6 τῖρῃς παπᾶ 
οὗ {π6 Ὀγίβοποσ, δῃά ἐδ οἴ δπὰ οὔ ἴὶ ἰο {δε Ἰοξ 
Πδηά οἵ πὸ βοϊἀϊοσ. Το (ἢ!158 οσιδίουμ δὅϑηθοβ 4} 6168, 
Ψ θη ἢ 8408, ἰῃ Ερίβί. . Εδάβθῃ σδίθηδ δὲ οἰιβίο- 
ἀΐδια οἱ τ] θαι οορυϊαί; οἱ 1)6 Ἴγδηαι}}}. (, 10. 
Ἑδάδθιη οὐυδβίοαϊα υπΐνοιβοϑ οἰγοιπη θαι, 4|}|Πρ 8114; 
βυηΐ οἰΐάπι, 41 4}Πςζανϑγυηΐ ; Π181 ἰὰ ἰογιὰ ον: ογθιω 
1Ώῃ 5ἰηϊδίγᾷ οαδἴθηϑδϑη) ρυΐᾶ8(ἁ [ ἢηά, ἰοο, 'ἰη Ρ]η. 
Ἐρ!βι. 10, 80. Βορο, ἀοπηίηθ, σοη δι} 10 6 γορδ8 [85- 
βἰἰδηΐδτῃ, υἵγιπι Ρ6Γ ΡυὈ]1 608 οἰν!ἀιπ|ὶ 86 σνοβ, φυοά 
1.54; Δάιιο [Δοζαπ), Δἢ Ρ6Γ πῺ}}1068 Δ9ΒΘ ΓΝ ΑΓ οἰδιοά 188 
ἄἀοῦϑδπ : (168 ἰαςί6Γ 88 ([}6 ουβίοιῃ οὗ (6 ΒοΠΊΔΏ8, 
(ἢ6 ἔογιηογ ἐπαὶ οὗἁ 1π6 ρῥγονίηςε ψῆθγα 6 Βθὴ ρο- 
νεοτηθά. [0 βθϑ8 ἴο ἤᾶνθ Ὀδθη ἴογ {6 )»οίίε 86- 
συγηρς οὗ Ῥείΐογ ἔξοπι ΔΎ δβοᾶρθ, ἰδὲ {πο γ θοπηᾶ 
Ὠ1π|, 88 ἤθγ ἀδϑοσι θά, νι ἢ ἔιυο οὐαὶπα ἴο ἕωο 5οΐ- 
ἀϊεν8. (Ῥϑᾶγοθ ο 6886 ραββαρθϑ τδυ 6 δαήϑά 
Τμιοίδη Τοχ. (ὀϊίθα ὈΥῪ Ρτιςδοι.5) : Τῆς ἡμέρας ὁ κλοιός 
ἤρκει, καὶ ἡ ἑτέρα χεὶρ πεπεδημένη" εἰς δὲ τὴν νυκτὰ ἔδει 
ὅλον καταδεδέσθαι. 

1118 ἰη ογοϑίηρ (ὁ Ὠοίϊςα ἢονν ΘΠ ΓΟΙΥ {Π|18 ΓΑ] 8 ] 
βογνϑδηΐ οἵ (ὐοὰ τοϑρηῃρα 156] ἰοὸ ἰῃ6 Ὠ᾿νη6 οϑδΓΘ, 
δηά βἰθρῖ βοιιηα!γ δὴ ἴπ6 ηἰρῇῃς Ὀεέοτγο {παι ἄν νοὶ 
ψγὰ8 ΡΓΟΡΔΟΌΪΥ ἰο ογηηϊηδία ἢϊ8 6. ὙΠ (Π18 Υ εἰ: 
βίη ΔΡΕΪΥΎ σου ραΓ68 {Π6 ϑου πα 8η4 σοπιροβοά 5ΐδθρ 
Θη]ογοα ὈΥ δοογαίθβ οῇ {Π6 ηἰρίις Ὀαδίογα δὶβ ὄχϑου- 
το. 

6. ἐτήρουν τὴν φυλακήν. Πάρῃο] πουϊά τγαπάεσς 
φυλακὴ «εὐαέοἦ : Ὀκχΐ (Π6 ψογὰ 5Ιρη1ῆ65 ρῥτγίβοῃ, Ὀοιἢ 
ΘΓ δηἀ ἴῃ νϑῖ. 4., ἃ5 450 ἰὴ Μδε(ί. 96, 10. 
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7. καὶ Ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη 5 ΜδΔῊΥ τοσθηΐ 
Οοειδη (Οὐοιπιηδηίϊδίοιϑ, 8ἃ5 ΕἸοῆἤογη, ΗοζΖοὶ, δηά 
Ηείηγιοἢ8, ΘῃΓΠΊΓΟΙΥ ἀθὴγ {Π6 γρα] γ οὗὨ {18 δηροὶ!ς 
ΔρΡρΡΕΟΆΓΔΏςΘ, 87ηα ἀσοουηΐ ἴον οίογ᾽β γϑίθαϑθ ἰτγοϊῃ 
Ὠδῖι1Γ4] ΟΔ11568. 

Η62ΖΕ] {πηκ8 (πὶ {π6 ᾿ίσῃξς δια τηθηςοηθα τγ88 
πρῃιηΐηρ, ΠΟ. το θα Ῥοίογ᾽β σἢδίηβ, δηά σδιιβοα 
1πΠ6 ἀοοβ ἴο ορβῇ, ὅτ. (! ΗΓ ἢΒ βιβροςίβ ταὶ 
(ῃ6 ρσϑοίοῦ νγὰϑ ἃ ἵδνοιιγοσς οὗ (γι βιϊδη!υ, δπα 50 
φοπιθἤοιυ σοῃίτνοά ἴο ἰεῖ Ῥαοίογ Θβοδρθ. 

10 15 ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΤῪ [ῸΓ τη6 (0 ροΐπι ουΐξ͵ [Π6 Θχίγοθ 
ΔΒΓ ΠΥ οὗὁὨ {Π6886 σοῃ]δαοίυγοβ, ΨΏΟἢ (45 Κυϊη. 80- 
Κυον]θάραβ) ἅτ ἱησοῃβίβίθηϊς ψττἢ (ἢ 6 τηδηϊδϑι 1η- 
{οηΐ οἵ δί.ὄ [π|κ6. Ηδιηγς 5, ̓ μἤθοα, οὔβογνοϑ, {παῖ 
ἔῃ ιυπαΐουον" τὐαν 115 ΘΘΟΆΡ6 ἴοοῖκ ρ]8ς6, 10 τη8ὲ Ὀ6 
ἈΘΟΙΓθΘα ἴο ἃ νη ρῥγονιάθησα ρσιδτγάϊησ Ραίογ᾽ 8 
. ἴογ ᾿τροτγίϑηϊ ῬΡΌΓΡρΟΒβαΒ: Ὀυΐ ἰη ἔλθ ταν ἴῃ ψὨϊοῆ 
ἢ6 ΒΈΡΡΟΒΘΟΒ 1 ἴο ἢανα Ὀδ6θη αἴεςί(εα, 11 σου]ὰ Ὠαᾶγαϊγ 
ΔΡΡΘΆΓ, ΟἸΠΟΓ ἰο (ἢ6 Αμοβί]68 οὐ 10 ἢ15 [Ὁ] ον Ὁ δ, 
(παῖ ἴα γὸ 85 [6 δηά οὗ (ὐοά ἴῃ ἢ 15 46] νογϑησθ. 

ἡ. Οἴκημα ἰ8 ἴος δισμωτήριον, ὈΥ Δ ΘΌΡΠ ΘΙ Ἶ8πὶ 
ἔτεαυθης ἢ 1Π6 ΑἸΠοηΐδη8, 0 (48 ΗΘ] ]Δαϊ8 
Ομ γιβί. Φ2. δηά Ροϊϊυχ 9, 45. οὔβογνϑ,) οδὶ] δα {πῖηρ8 
ὈΥ σοοά πδηη68. (Καυΐη., το ΑἹΡΟΓ δηά Κυρκο.). 
Ιῃ δααϊίοη ἰο (18, ἱ τηυϑὺ οὔβογνο τῆδὶ Τῆσυογ ἀ1468 
566Π18 [0 ΓΟΙδΙ ἴο 1ἢ|8 1 ἃ ΝΘΙῪ ἤηθ ρᾶ558ρδ οἴ 8, 82. 
1, 406. εἄϊι. βεζξκον. καὶ τὴν εἰωθυίαν ἀξίωσιν τῶν ὀνο- 
μάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει" τόλμα μὲν 
γὰρ ἀλόγιστος ἀνδρία Φιλέταιρος ἐνομίσθη, μέλλησις δὲ 
προμηθὴς δειλία εὐπρεπὴς, τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσ- 
χήημα, καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν. ΟὙ {18 
ῬΠΠΟΙΡΙ6 6 Τ]ΔΥῪ δοσουῃηΐ ἔὉΓ εὐώνυμος Δ ἃ ΠΊΔΗΥ 50 ἢ 
ψογάβ διηοηρ [ἢ 6 ΘΧΔΠΊΡ]65 οὗ {Π18 58]:ρηῆςἪοδίοη 84- 
ἀυςοά Ὀγ Κγγξκο, ἴῃ ΤὭυογά. 4, 47. παραλαβόντες δὲ 

ἘΞ ᾿Ἐφίστημι ᾽5 [Γεαυ  Ήἴ1}ν υϑοά οὗἉ ἐφχἀἀεπ ἀρρθαταποεδ; ἃ8 ὮΘΤῈ δπὰ 
ἴὴ 1Κεὲ 4, 9. ἄγγελος Κυρίον ἐπέστη αὑτοῖς. ἸὈϊὰ. 44, 4, Αοἰ5 428, 
}}. ἐπιστὰς αὑτῷ ὁ κύριος. Αῃὰ 50 ἰΐ ἰ8 ετορὶογοά 'π 116 (Ἰδβεβίςαὶ 
ὙΤΙΤΟΙΒ; 6Χχ. σιν. Ηεδγοσοι. 8. 6. 141. οἱ δόξαι ἐν τῇ ὄψει ἐπιστάντα 
τὸν θεὸν θαρσύνειν. [0ϊ1ἀ. ὅ, 566. Α(ἢ}]}]. Ταῖ. 1, 4. ν. 419. Ὀίοη. 
Ηδ]. 7, 67. Αηδογ, Οἀ. 8, 81. (δον ]ευδηογ.) 

ΝΟΙ,. ΙΝ. φῶς 
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αὐτοὶ οἱ κερκυραῖοι ες οἴκημα μέγα καθεῖρξαν. ἼΠ6 
Ἰοαγηθά (οιμιηροηίδίον, ᾿ονγανογ, 8 ἀθοοινοα ὈῪ 16 
Τ1,Αἰϊῃ ἰγαηϑ]δίογ, Ῥογίιβ ; ἴογ οἴκημα {Π6γα 8: ρη168 
ὯΟῸ πιογρ ἤδη ααϊβοίμηι; ἃ8. ἈρΡρβᾶγβ ἔγοιῃ {6 ψδῃΐ 
οὔ (ἢ ἀγίίοθ, δηἀ {π6 δι] ἀϊτίοη οὗ μέγα. δὸ Τηυσγα. 
Ι,. 4, 4. ἐσπίπτουσιν ἐς οἴκημα μέγα" Μ ὮΘΓΘ ἴἰ 18 γί σλξίν 
τοηάογοα οαϊοῖιπι, αηὰ Ὠιοάον. διουαΐυβ, ἴοο, ρᾶγᾶ- 
᾿γα868 ἢ ὈΥ οἰκίαν. Τὶ 18 βίγδβηρα, πονανογ, (Πδΐ 
ΕΝ 8ῃουϊά ἢανα ἴακθη 1{ ἴο πηλοδῆ ργίϑδοη. Βαυΐῖ, 
Μ681469 {μαΐ {π6 αγέϊοίθ 15 τοαυγοα (1 6ἢ 15 Του 1η 
411 1Π6 Θχδιρ]68 ργοάυςοα Ὀγ δι εἰβϑίθι η), ἰῃ6 ἀἄοοῦ 
σουϊά ποῖ ανθ Ὀδθθῆ ορϑῇ ; Ποὺ σου]ά {Ππ οἴκημα ᾶνα 
Ὀδϑη ἐαγρο ἴῃ βυςἢ ἃ 81η8]}} ρἰδςθ 48 ΡΙαίβϑα. [πάροὰ, 
1 δΔη) ποῖ σᾶγθ {πᾶ (Π6 ψογα δνοῦ ἢδ8 ἴῃ ΤΟΥ 1468 
(Π6 86η86 οὗ ργἱδοΉ. 

Κυϊηοοὶ γθιγαγῖ8 [Πδὲ οἡ (ἢ 6 σἐἑμαίίοπ οὗὨ 1[ἢ}15 ρτί- 
80η {Π6Γ6 Π88 Ὀ6 θη τρισὶ αἰβοιιβ8ίοη διηοηρ [6 (οπι- 
τηθηίΑἴοῦϑ ; [που ρῇ ὨΟΓ Πρ σδὴ ἢ σογίδ!γ Ὀ6 
ἀοιογιη!ηθ64, βίης δί, [μὰ 88 Ποῦ ΨΘΥῪ ρϑγ  ου]ΑΥ]Ὺ 
ἀρβογιθθα [(. “ ΤὭδί [Ὁ ννᾶ8 ποί (σοῃτῖηι168 [μ) {π6 »μᾶ- 
ἐς Ῥυίβοῃ, 18 οἰθαγ ἴγοιῃ (ἢ 6 Θυργβββίοη ἐν τηρήσει δημο- 
σίᾳ." Τιρὶοοί (μη 18 10 ψγ)88 τυξέλομέ ἢ 6 ΟΥ ; ψὨΙΟΒ, 
ἤοψανογ, οἱ ἢ 88 βῆθνῃ [0 ἤᾶνθ Ὀθθὴ σοῃίγαγυ ἴο 
οσιϑίοιῃ. Ηδ σοη]εοΐυΓθ8 {παῖ ἰἴ ψγὰ8 ἐπ ([ἢ6 οἰ, ἀπά 
ΠΘΑΓ ἴο (ἢ6 Ψυαρσιηθηΐ ἢ4}}; δηὰ {π8ὲ ὈῪῚ 16 ἔγοπ 
ξαΐο, τιοη[]οπθα δἱ νϑσ. 10., 15 ἴο Ὀ6 υπάογβίοοά ἰδ 6 
ουΐρν ραία οἵ 1Π6 ργίβϑοη. 1)6 Πίδυ δηά Εδββοὶ βϑὺρ- 
ΡοβῈ (οη 8 δυϊῃογν οὗἨ Ααγομοπιίι8) ἐμαὶ 1ἢ}18 
Ργίβοῃ νν88 ἴῃ (6 σοουγί οἵ Ηδφγοα᾿β ραΐαςθ, δηὰ ἰπδὲ 
1. νγνὰ8 ἢ 8 ργῖνδῖθ ργίβοηῃ. ΕἼοαι {Π18 ἀγαα δηἀ ρῥγίβοῃ 
(88 Εδβ86] {1} Κ8) δχίθηδβϑὰ ἃ βίγθοΐ, (ἢγουρῇῃ ψῃϊοὶ 
88 ἴῃ6 οὐκ]6( ἔγοιῃ {Π6 ρᾷ]δοθ ἴο {Π6 οἰἐγ, δῃηά, 88 ἰΐ 
Β66ΙΏ8, οἰοβαα ὈῪ δῇ ἴσο ρϑίϑθ. 

γαῖςὶ οὔβϑϑγνϑβ, (ῃδί ἔγοπῃ (ἢ 6 6 νι 8ἢ νι σοσβ, 6 
ἢηὰ «6Γυβα]θπ 88 βυγγουηἀθα ὈγῪ ἴτε τ} 4118, οὗ 
ψ οὗ {Π6 ἸΠΓΘΓΙ͂ΟΓ δηα πηοϑὲ δῃοίθηΐ ἢδα βἰχίυ ἔονθσβ ; 
1{Π6 ΘΧίθυοῦ Οη6 ὨΙΠΘΙΥ ; 8η4 {Π6 ᾿ηἰοτγηοαϊαίθ οΠ6 
ἐουγίεδη. [Ιπ οἠθ οὗ ἐλεθθ ἐοιυθγ8, ὨδιηοΪγ, οὗἹἩ [οβ6 
θα ]οηρίηρ' ἴο {Π6 1ηἰογιηθαϊδίθ τν4}}, ἢ6 ΒΌρΡ ροβεϑ Ῥϑίθσγ 
ἴο Βᾶνθ θθθῆ σοῃῇηαά : δηά [ἢ ἰγοὴ ραία (86 [Π1} 5) 
88 δί ἰΠ6 Θδηίγδηςα οὗ (6 ἴονγεσ. Αἢ ορίπίοῃ (88 
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Κκυΐπ. {Π10Κ8) ποΐ πρτοῦδὈ 6 ; β:η06 1ἰ 18 αβοθσίδ πὰ 
(Πδὲ 4115 γα ἰΟΓΠΊΘΓΙΥ [ἢ ἐοισογϑ, ΜΗ ἢ]Οἢ 566 Πὴ8 ἰοὸ 
δοσουηΐ ἴοὸσ ον οἷά σπογὰ γψαΐθ-ἦἤομδθ. ὅ66. ἰδ8 
ϑοῃο δϑί οἡ Ζψινθηδὶ 6, 57. 

ΒῪ »νϑϑη τουδὶ ὃὉ6 ηἀοΓγβίοοά ἰμαΐ ρατγί οὗ ἴ{ 1η 
ψ ἤςἢ ῬΘίου νγ89 ς 

7. πατάξας τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου, δοὲε Ῥείον οπ 
ἐδ σἱεἰδ : 8ἃ8 18. αϑ8] (οὔβθσνθβ (ὐγοί 8) ἴῃ σουϑίηρ, 
ρόδο ἔγοι 81566Ρ. δεθ {86 δχϑδῃῖρῖθβ δι ἀυςεὰ ΕΥ 
τσδοιι5 δηα Ῥ εἰβίβίη. 
7. ἐξέπεσον---αἱ ἁλύσεις.  ΊΌ (6 ΨΠΟ]6 οὗ (8 ρᾶ8- 

Βδ 6 ΤΏΔΥ Ὀ6 σοπῃιραγοά Εἰ τρ. Βαςσοἢ. 448, βεη. (ει6« 
Όγ ' εἰ8.) ἄς δ᾽ αὖ σὺ Βάκχας εἶρξας, ἃς συνήρπασας, κᾷἄδη- 
σας ἐν δεσμοῖσι πανδήμου στέγης, φρουδαὶ γ᾽ ἐκεῖναι, λελυ- 
μέναι πρὸς ὀργάδας Σκιρτῶσι, βρόμιον ἀνακαλούμεναι θεὸν, 
αὐτόματα, δ᾽ αὐταῖς δέσμα διελύθη ποδών, κλῆδες τ᾽ ἀνῆκαν 
θύρετρ᾽ ἄνευ θνητῆς χερός. Ηδ α͵80 αποίε8 Ον!ά. Μοί. 
8, 096. δο11418 ΤΥγγῆθηυβ Ασορίθβ οἰδιιάϊτυγ 1η ἰθὸ- 
ι15, οἱ ἄσπι στ ἀ6}18 7.858 ᾿Πϑ Γυ Πηοηΐα Π6Ο15, ἔὈΓΓῸ ἢ. 
46 ἰρῆθϑαια ραγϑηΐξιγ, ϑροηΐθ 8:18 ρϑίυϊβ8θ ΌΓΘΒ, 
Ἰαρβϑδβαιδ ἰδοογί8 βροηίβ 808, ἔδιηᾶ ϑβϑί, ἢ}}1Ὸ βοϊνθηΐθ, 
οδίδηδβ. δι οϑῖγ. γι. ΔΡρο θη. γδη. Ρ. 817. ἐξέ. 
γαγε τὸ σκέλος τοῦ δέσμου---τότε πρῶτον ὁ Δάμις Φησὶν 
ἀκριβῶς ξυνεῖναι τῆς ᾿Απολλωνίου φύσεως, ὅτι θεῖα τε 
εἴῃ καὶ κρείττων ἀνθρώπου μὴ γὰρ θύσαντα, (πῶς γὰρ ἐν 
δεσμωτηρίῳ 1) μηδ᾽ εὐξαμενὸν τι, μήτε εἰπόντα καταγελα- 
σαι τοῦ δεσμοῦ. 

8. σανδάλιά. 866 {6 ποία οη Μαείί. 10, 10. δὰ 
Ριϊσθουϑ ἰη ἰΙοοσ. [1 8 ἃ θυ} οἸΓΟὰ πιβίδηςα (88 15 
ῃοιςο Ὀγ (Ὠμτγυβοβῖοπι δηά Ῥγίςβυβ,) [πᾶ τΠ 6 ΕΟ 
0149 Ραίογ Ἀϑίθῃ ἢ 15 βαη 45 ; ν]ςἢ, ἴῃ 4 Παβῖυν Πρῆῃξ, 
σου ὰ Ὀ6 υϑιι ΠΥ περ]εοίοα ; δηὰ {Π8 ἴῃ οτάεγ ἴο ἢϊηΐ 
ἰο δίη), ἰῃαὶ Π18 ἀρ! νοαηοθ 15 οοσγίαϊη, δηα Ὧο ἀβῃ- 
βεῖ 1} αἰίοπα {π6 δἰίαπηρί ἴο ῥγοσυγα 11. 

Οη περίβωσαι᾽ 866 {6 πόΐα οἡ {1|Κ6 12, 85. δηά οη 
ἱματίον, οἰοαΐ,, 866 {Π6 ποΐα οη Μαίί. 9, 20. 

9. ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν, 1. 6. “δα [Πουρῇς ἢ6 νγᾶβ 
1 8ἃ ἄγοδπ)." Ἐν οἰβίοίῃ γοίϑιβ ίο 58. 196, 1, 2 ἃ 8., 
8Πη σΟΠΙΡΑΓΕΒ Ουτγίίυ8 4,1, 28. δοηπῖο 511}1}15 ΓΘ5 
ΑΒΡάοϊοιαϊηο ν]ἀοὈδίυΓ. : 

οΩ 
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10. Διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν. ΒΥ ἴΠ6 Φυλακὴ 
816 ἔστ ἰο ρ6 υπάήοτγριίοοὐ ἴ[ἢ6 ἔσο δοἰά δῦ, οἵ ψὨοπῚ 
Οὔδ συδγάδα {π6 Θηίγαησα ἴο {Π6. ῥτίδοη ; (6 οἵδεγ 
βίοοά συδτγά δ {Π6 Ἰγοη ραίθ. 

10. πυλὴν τὴν σιδηρᾶν. δ οἰδίΘΙη σοπιρᾶγο8 Ηοπ. 
1]. 0. 1δ. ἔνθα σιδηρείαι τε πύλαι, καί χάλκεος οὖδος" ἀπὰ 
Ῥγὶοδοιι8 οἰϊθ8. ἃ θϑδυ Ὁ] ραβϑαρο ἔγοῖλ (ὐδΙραγηϊυ8, 
ΤΠ θοΪδηι. 4. ιάδο σάγοογθα ΡΠ] ῸΠῈ 88Χ18 Ἰηροη11- 
8 5ίγυοσῖαπ), δηριβίῖϊ8 ΤΟγαη 08 ἰδηϊιθ [1015 
ὉΠ Ὀγᾶπὶ σοορὶηΐθι : ἴῃ σης ΠσΟΠ]Θςοῖ] γοῦν Τ}}18- 
πὶ ρῥτοϑρίοἰηΐϊ, οἵ αιιοί!65 ἔδγγαι! ροϑί!8 β.ΓἸΔοσ 6χ- 
οἰϊαῖ, δχδῃϊπηδηςγ; δ 8] 16 η11Π| ΒΌΡΡ]ἰςΙπὶ ΟΧΒροο- 
{8Δη60 (τοδ Δβρϑθοΐϊβδη60) βυιπ ἀϊβοιηί. 

Ὗγεὲ παρά ποῖ βιιρροβα [6 ρσαίθ ἴο ἢᾶνθ Ὀδθη οὗ 
δυϊἑα ἴτοῦ, θὰ ΟὨΪῪ οαβ86α ονοσ ΨΠὮ ἸΓοη. 

10. αὐτομάτη ἠνοίχθη. Αὐτομάτος ὈΓΟΡΘΓΙ͂Υ 5]ρη1685 
δοἰξιηιουθά ; δῃὰ 18 υ86α Ὀοίἢ οὗ ρογβοηϑοδηά {πίηρβ. 

ἤδη Δρρ 64 το 1Π6 3ογ πῖον, 1 τῇδ Ὀ6 γοηάογοά ο΄ 
λὶβ οιὐυη ἀσοογὰ ; Ὀυΐ ποῖ 80 ἰῃ {Π6 ἐαέξεν' ο886 (88 18 
ἄοῃα ὈΥ {6 δυίποῖβ οὗ ουὖῦ Ἐπρ] 58 νοιείουο, Ιη 
γν ὨΙΟἢ [Ὁ Βπου ἃ θ6 ἰγδηφαιοα δοϊεηιουεά, ΝυπΊογοιϑ 
ΘΧϑιΏρἾ68 ἀγὸ δάἀιιςσθα γ Βδρίιεὶ, Κυρκο, Μιυπίβο, 
Τοαβηογ, δηὰ Ὗ εἰβίθιπ, οὔ Μδγῖκ 4, 28. δι! ὑγ Ρη- 
σρουβ δηὰ δγείβίθιη οἡ {Π6 ρῥγϑϑϑηΐ ραβϑᾶρδ. ᾿ 

Τἢ6 εἰγουμηδίδηςεα οὗ (ῃ6 σαία Ὀεϊηρ οδυδοά ἴο 
ορβη οὗ [[856]{, ψηποαῦΐ {Π6 ἱηϊογνοηξίοη οὗ (Π6 δηρε!ὶ, 
γγ88 πηθϑδηΐ [0 ΠΏΡΓΘ85 (Π6 πη]ηἀ οὗ Ῥείεγ 811} πηογο 

ἃ ΟΕ ἢ 686 (Π6 (ΟἸ]ονν ρ; τὰ (ἢδ τηοδῖ δρροοῖίδ. Ηομι. 1]. ε. 749. 
ἀντομάται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ. Απά Θ. 898. Χεη. ΗεΪ], ὁ. ὧε 
οἵ τε νεὼ πάντες αὐτόματον ἀνεώγοντο. γρ. Ἐπ. 6, 81]. Ψυ τις 
ὈὐὈβεαυεηθ. Νοεῖθ, οὐπὶ ναῖνεε οὐ Ὁ] 18 ουδὲ εβδθηΐ, φιᾺ6 Φροπίε 
δροῦῖ δυηῖ. Ρείγοῃ. 16. ὅϑεγᾷ, διά ἐροπίε ἀείαρδα, οεοϊαϊί, τοο]ὺ- 
δίκαις δ υΐ:0 ἔογεβ. Ὀίο (βρεδκίηρ' οὗ Νεγο) 6. Αἱ θύραι ἀμφότε- 
ραι; αἴ τε τοῦ μνημείου τοῦ ᾿Αυγουστείον, καὶ αἱ τοῦ κοιτῶγος τοῦ 
ἐκείνον, αὑτόμαται ἐν τῇ αὑτῇ νυκτὶ ἀνεώχθησαν. ΑτΔρΑΠΙΒ Δρ. 
Ἐυδεῦ. Ρ. 9, 67. εἰς φυλακὴν αὐτὸν καθείρξαι, νυκτὸς δὲ ἐπιγινομένης 
τὰς τε Θύρας πᾶσας αὐτομάτως ἀνοιχθῆναι τοῦ δεσμωτηρίου ---- ἐξελ- 
'᾿θόντα δὲ τὸν Μωῦσῆν ἐπὶ τὰ βασίλεια ἐλθεῖν. Αγροϊ]οιίυ5 ΒΠοὰ. 4, 
41. (βρεακίηρ οἱ Μεάεβ): τῇ δὲ καὶ αὐτομάτοι θυρὲων ὑπόειξαν 
ὀχῆες ὠκείαις ἅψαῤῥοι ἀναθρώσκοντες ἀοιδαῖς. εδίαεδ τλὴν Οἵα 

» ἔγοτῃ ὙΥΒ1Οἢ) 1ϊ ΔΡΡΘΔΓΒ [ἢ͵6 νν88 ἃ ἔγεφιεηῖ ρῆγαβα ἢ κῃ ς 
ΟἸαβεῖςαὶ ἩτῚΙΕΓΣ. 
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ΒΙΓΟΠΡΙΥ ψ ἢ ἃ 56η86 οὗἁὨ Ὠἰνίπα ἰπίοσίδσθηςθ. Εογ' 
[ ἀρρθᾶγβ ἴο ἴᾶνα θθϑη Ὀοίἢ ὃν {Π6 26 ν8 δῃὰ (βη- 
Ὧ]658 γεσαγάθα 88 ἃ ργοάϊρῃυ ἱπάϊσαίηρσ {Π6 Ῥγθβθησα 
οὔ 1η6 ον. 50 ΟΠ πηαοῆι5 Ηγπιη. Αροὶ]!]. 6. (οἰεἀ 
Ὀγ Υειβ8.) αὐτοὶ νῦν κατοχῆες ἀνακλίνεσθε πυλάων, αὐταὶ 
δὲ κληΐδες᾽ ὁ γὰρ θεὸς οὐκέτι μακρὰν. Νοππηὰβ ΠὨΙΟΉΥΒ. 
7, 818. (ὁροακίηὴρ οὗ Ζυρὶίογ,) αὐτομάτοι πυλεῶνος 
ἀῳωχθησαν ὀχῆεςς. Ταγρυτ οἡ ΡΒ. 86. Θυο ἰδιιρογβ 
ϑδ]οπηο ἢ] 118 πιοιι8 ᾿πἰγοάπ σοί ἀγοδπὶ ἢ ἀοπμλιτη ὅδης- 
[8111, σρογὶθηΐ 5656 ρογίωο; ἰάδο νἱἀοθυηξ δάνογβαγι! 
τηοὶ, [6 τ 1Π1 σοη ἀΟΏ 8886. 

11. καὶ ὁ Πέτρος, γενόμενος ἐν ἑαυτῷ, ἷ. 6. Βανὶηρ 
ΠΟΠ16 ἴο ᾿πη86], (ογ΄ 6 δὰ ἐπουρὶξ Ὁ νψγὰ8 ΟἿΪῪ δ᾽ 
ἄγοϑϑπ), δηα ἰμὰϊ Πα ψγὰ8 ποῖ σϑα] νυ [θογαίθά,) δηά, 
8 γαἰκίηρ οἵ [Π6 βῦιρογ δηὰ δϑίοῃ βῃτηθηΐ, πανί ηρ ΓΘ ςΠΟ]- 
Ἰεςοα ᾿]π|56}. ἼΠδ Ρί)γα86 ἐν ἑαυτῷ γένεσθαι οςσουΓ8 
ἢ Χοη. (ἔοοη. 1, ὅ, 17. ΡοῖνῃὈ. 1, 49. ΤΡ4η. ἘρΡ. 
8190. δ66 οἴδοὺ δχδπρίθβ ἰη Ῥ εἰβίθι ἢ δηὰ Κυρκαε. 

11. νῦν οἶδα ἀληθώς. Νον, δηά ποὶ Ὀοΐογο, ἣθ ἔθ] 
(ϑ8αγ8 Οτοί.) {πα τῃ6γ τνᾶϑ [Ὁ Π]]6 ἃ 1η Ὠϊτη (Π6 βαγίηρ 
οὗ 18. 21, 14. 

11. ᾿Ἐξείλετό. Οη {Π18 ψογὰ 866 ΑἸςϊρῇῆσγοῃ. ἂρ. δ΄. ἢ]. 
Ιχ. Πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τών Ἰουδαίων, 97) ἐδε 
«7ειῦ5 ; ἃ στοδῖ ὨυΠ6ΓὙ οἵ Ποῖ ΘΓ 4586 1066 δἱ [ἢ 6 
ἔβαϑί. ἴῃ προσδοκίας ΝίΔ0]υ8 δΔη Κυΐηο6) βιρροβα ἃ 
ΤΟΙ ΟΉγΓΩΥ ἴον (Π6 ἐλέη ἐχρεοίεα, ἀμ πάσης (45 Ῥτὶ- 
σϑι18 ΟὈΒ6Γν65), ὈΥ͂ ἃ βογί οὗ Ηδ] θη ϊβέῖς ἤν ρδ ρα, 
Ργοροιὶν Ὀο]οηρβ ἴο λαοῦ ; ΗΥ̓͂ ψΜΠΙσἢ [ἢ 56η86 οὗ {Π6 
ψΟΓ8 Ψ1] 6 {Π15: ““ Παςῇ αο]νογθα πηα ἔγτομῃ {6 
ΡιυΠἰβῃπηθηΐ οχρθοίθα Ὀγ 8}} {{Π6 ρβθορΐδθ οὗ {π6 76νν8.᾿" 
Οἅὐ πάσης Τηᾶγ ὃ6 (ΔΚ [ῸΓ πάντως. Τῇ διγγίας 
Ττδηϑίαίοσ, Ψῆο0 ΓΘΏΘ 6 γβ, “ ἀ6 ΟὨη! τη δοίη 6, 
5668 (ο ἢᾶνο Γοδα προλοχίας, ἃ Ψοτα ἠοΐ (ο ὃ6 ἰουπά 
1η [Π6 1,δχίσοῃβ, θεῖ ψηϊοΐ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ννὰβ [ὈΓΠ]ΘΥΪῪ 
ἴῃ ι.86, 5ἴῃς6 {Π6 σορῃδία προλοχίδϑω οσσιγβ ἴῃ Τἢυ- 
ογάϊ65 δηά οἴποῦ ψ ο ΓΒ. 

14, καὶ συνιδών. (ἰΔϑαιθοη ΓΟ ἀ6Γ5 11, “οἱ 5.1 6}8 ;᾽" 
Δηα Καυϊηοοϊ, “ σοηβοίουϑβ οἵ ΠΙτη861}, Πανίηρ; τοίυγηθά 
ἰο Βἰπη861 Ὁ Βαί {Π18, αἴζογ ἴῃ ργαοθαίηρ γενόμενος ἐν 
ἑαυτῷ, νου]ὰ ΒΡῈ ὉΠ ΘΟ ΟΒ5ΑΓΥ ; δηἀ 6848, ᾿πἀ 666, ἰο Δῃ΄ 
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πηδυ ΠοτΖοά βθηβ6. 1 ρτοίδγ, νι Ἐτγαβηυβ, δ ία- 
Ὀίυβ, ΒοΖα, Ρβοδίοσ, Οτοίυ, Ὗ εἰβίθίη, δηὰ 1)οἀ- 
ἀτγίάρο, “ΔοΣ γοβϑοίίηρ, ρου ἢ 8 5βἰυδἰΐοη, δηὰ οἵδ οσ 
αἰγοι πιβίδηο 69 ; Πα ΠΊΘΓΟΙ8 ΘΧΔΙΉΡ]65 ΟὗὁἨ ψῃϊοῦ βιρηι- 
Ποδίίοη ἃγὸ δάἀυςρὰ ὃγ ΝΥ ε(βϑ(είῃ. 

12. ἐπὶ τὴν οἰκίαν Μαρίας, ὅκα. σαπιο ἕο ἐΐε ἤοιιδο Οὗ 
αν, ἐῤε πιοΐδεν 9} Ζολπ, ὐἶοδα ϑδεγπαῦιε τοαϑ ΛἤαγΚ. 
Τιναί {Π15 ψὰ8 Μαγκ (6 Ενδηρο ἰϑί, 15 ἃ σαπογαὶ, δῃὰ 
Ἰπάθεά ἢΙσΉΥ ργοῦδ]6 ορίπιοη οὗἁ [ἢ6 (οπιτηθηίδ- 
ἴοτβ. Προσευχόμενοι, »Υαψίηρ, 1. 6. (85 6 ΤΊΔΥ 80Ρ- 
ῬοΟΒ6) ἔογ {ῃ6 ἀοἰναγαησα οὗ Ῥεΐογ. 

18. κρούσαντος " δὲ τοῦ Πέτρου----Ῥόδη, ΒΥ θυρᾳ τοῦ 
πυλῶνος 15 τηρᾶηΐ (Π6 ρογοῖ ἄοογ. (866 10,17.) Ὅτ. 
Τυοάάτϊἀρε (ἔτοπι Ὦγ. δὅ8ι)δνν) [668 ἰ( ἰο Ὀ6 {Π6 φσαΐέε- 
τὐαν οὗ ἃ Ἰαγρθ ἴοι, ΡΥ ψ οι, 1[Γ{Ππ6ύ6 Ὀ6 δὴ ἄγθᾶ 
ΒαΓΓΟΙΠαρά ψ ἢ δυ!] άϊηρθ, ΔΏΥ ΟΠ6 πιᾶγ δηΐογ ἰΐ: 
Δη4 ἢ (ΠίηκΚ58 ἰ σουϊά ποῖ ὃ6 ἃ 85:28}} Ὠοι186, ἔτοτῃ {Π 6 
πιαην 5861} 0164. Βαϊ {Π6 ρονεγίυ οὔ [Π6 Ψϑγιιβα θηρία 
ΓΟ γιβείδηβ ἔογ 148 18 ἴο βιρροβ86 8100 (ῃϊηρ {1Κ6 ἃ }ογ- 
ἐαί. ἸΠαιδίσκη 15 ὈΥ 1Π6 (οτμτηοηίδίοτβ [Δ Κθη ἴο τηθδῃ 
ρῬογέγδδδ : Δη βοῇ δῃ οὔἶοθ ννὰ8 οἴϊΐθη ρογίογπγθα ὈΥῪ 
ἔδιηδῖθβ.0 (δ6ε 186 ποία οἡ Μαίι. 26, 09. Μαῖκ 18, 
84.) Βαΐ, σοηβίἀογίηρ (6 ΠΔΓΓΟΥ͂ Οἰγουπηδίδηςσ68 οἱ 
{Π656 ῬΘΓΒΟΉΒ, ἰΐ ΠῚ ὍΘ ἸΏΟΓΟ ΓδίΙοηδὶ ἴο υηἀαγβίδηα 
ΌΥ παιδίσκη ἃ ψομηρ Ὡῳοπιαη, Οἵ τηδὶ ἀ-ϑογναηί. Τἢυ8 
Ρουχ, 8, 76. (οἰϊοά ὈΥ ὙΥ 6.8.) ποίῖςθβϑ {Π|8. «ΔΑ τσ 
Ἰ4ιο, Δη4 8668 [0 σϑηβιγο 118 μποογέαϊηΐῳ, ἃ5. Ὡοΐ 
ἀοἰογιηϊηρ ἡ μοί Γ 1 15 ἰο θ6 πηἀογϑβίοοα οἴ 862 οΥ, 
οοπαϊέϊοπ; ἀπ ἢ6 οἰΐα8 ἔτοιῃὴ 1.γ8188, καὶ ἐξελθοῦσα 
ἡ παιδίσκη, τὴν θύραν ἀνοίγνυσι. Βυΐ (ποτα [Π6 ἀτγίϊςὶθ 
Β ΠΠοἰ ΘΉΕΠΥ ἀδίθσιη 68 [6 86η86 ἴο θ6 πηδὶ ἀ-ϑογνδηΐ ; 
ψ ΏΟΓΘΑ5 1ἢ (ἢ6 ργθϑοηξ ρα 88ᾶρ6, 848 ἴθ Γ6 18 Ποὴ6, [{ 
5ῃοι}] 4 566ηὶ ἴο ΠΊ 68} 81Π|0|}Υ ψομηρ' τυοπιαΉ. 

18. Ὑπακοῦσαι, ᾿ἰϑίθη ἴο, αἰϊαηά οἡ {π6 βοιηά οὗ {Π6 
. Κηοοζκογ, ἴο θφΘηααῖγα 0 88 ἴἴ6γθ. ΝΟΥ (818 15 ἃ 
ὑοῦ βοίοπηῖδ (ὁ δάς γὲ; ἃ8 ΔΡΡΘΔΆΓΒ ἔγσοτη [ἢ 6 Θχδιηρ]68 
οἰϊε Ὀν ΑἸΡογι, ΕἸβηθγ, δηα Κυρίκ ; οὃχ. στ, Χβη. 
δγιηροϑβ. 600. κρούσας τὴν θύραν, εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγ- 

ἈΠΊΩ (ἢς δπίϊεηΐ δυζοῦβ κόπτειν 18 αϑοᾶ 'ἢ ργοθγθεηοα 6 κρούειν ; 
ἴλιι. ἰη ἴ[η)6 Ἰαίεῦ οὔδδ υἱοα υεϊέά. ἼΠαδα ἴννῸ (ΟΥπδ ΟΧΘΟΙΪ οογγα- 
δρυμὰ ἴο Οὐγ κηοοῖ δηὰ γαρ. 
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γεῖλαι, ὅστις τε εἴη͵. Τιοΐδη. Ισἀτοηθη. Ὁ. 202. ἔκοπ- 
τὸν προσελθὼν τὴν θύραν, ὑπακούσας δέ ὃ Ἐξῥμῆς, καὶ τοῦ 
νομα ἐκπυθόμενος: ΡΙδυϊ. Ττασα]. 1, 2, 2. τί θγο ἃ πιαϊα 
δοινδηΐ 8808 ἴ(ο {ἢ 6 Ρογίθσ, “. Δα ἴογδϑ ϑιιβοιϊίαΐο, 8- 
4.6 βεῦνὰ ᾿,88 868." 

Βρ. Ῥβᾶγοθ νγὰ8 {πευθίογα ὑπάϑγ ἃ τηϊβίακο ἴῃ ἢθγᾷ 
, ἤδησγίηρ οτέγαογαϊπανῳ σαμέϊοη. 1 8ϑυβροοί (αὶ ὑπα- 
κούω οσἂϊηα δὲ ἰδηρίῃ ἰο τηθδῃ [{{{|ΠΔ τόσα ἤδη ἴο 
πιϊηά ἐδδ ἄρον, αἰϊθηα ἴο [Π8 ἀοοῦ; 88 ἴῃ ΤΠΘορῆνγ. 
Ομδγ. ἔπη. 4. καὶ κόψαντος τὴν θύραν ὑπακούσαι αὐτὸς" 
τ ἤογο 866 Νϑοάδδιῃ. 80 δογυὰα ἦἠα5 Θάο5, ἴῃ ῬΙ]ααί. 
Ἶαβὲ οἰ οά. β 

Τη6 Οτθοίδηῃ δῆλα οὗ (18 ρὶγὶ βθοῃβ (ὁ ἀβθηοίθ 
(δὶ 5186 γγὰ8 δὴ Ηδ]] θη ]8.. 
, 14. καὶ ἐπιγνούσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, απα ἢαυ- 
ἐπ᾽ γϑοορηϊδοά ἐδ υοἷοο Γ᾽ Ῥείον; ψ“Ὠϊοἢ, 88 18 Δρρᾶ- 
τϑηΐ ἔγοπι {ἢ 6 ἸΟΥ͂ 8Π6 ἔεἰ(, ψὰ8 ψ6}} Κηονη (0 ἢθγ. 
᾿Επιγινώσκω 15 ἸΏ [818 86η86 υυϑοα ψι ἢ ἃη ἀσσυδαίϊνθ 

᾿ Βοῖἢ οὗ ρϑύβοη δηά {ῃηρ. δεθ Μαιῖκ 6, δ4. Μαίις, 
14, 8δ. 1Κκα Φ4, 16. Ας(8 8, 10. 4, 18. 27, 89. 

14. ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξε τ. π. 1. 6. ηοῦ Κηονίης 
ψ ἢ δι 80ὴ6 ἀ14, οὐδ οὗ Ἰογ, 8ῆ6 ηδρ]δοίοα ἴο ὀρθῇ {ἢ 8 
ἄοοσ, Ὀὰϊ ψϑηΐϊ ἰο 61} {πὸ πον ἴο {π6 8886} 0164 
ΟὨ γι βεϊδηβ ; δοέδ οἰγοιπηβίδηςσοβ θοίηρ (48 ΒΡ. Ῥξάᾶγοθ 
ΟὈβογνθ8) {π6 οδοι οὗ ἤδὺ 10γ. 

1δ. μαΐνῃ, “το ἅτ Ὀ6β8:46 {Πγ861 Ὁ" Α ρορυΐαγῦ 
ἸάἸοῦ), υβϑ6α οὗἩ ΔΥ οὔθ Ψῇῆο υἱίεγβ ψνῃδΐ 18 Δρϑιιγα, ΟΥ̓ 
ἹΠσγθ 016. Ῥυὶσθ σοῃηρᾶγθβ {Π6 ἀφραίνεις Μενέλαε οὗὨ 
Ηοιηθσ, 8δη64 γοΐίϑιϑ ἰο “9οἢ. 10, 20. δπὰ Αοίβ 90, 24. 
Βεζα, ΜΗΠ, Βθηρεὶ, δῃὰ Οτγοϑδαςῖ, ἴακα 11 1πίθγγο- 
δαϊνοῖγ, μὰ (48 Ρεῖοα δηᾶά Κυϊηοοὶ οὔβογνθ) ψιἢ- 
Οὐ ΔΗΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΙ(Υ. 

1δ. διϊσχυρίξετο, ““ ΒοΙΘΙΠΉΪγ, ροΒ ΕἸ δϑβογίθα 11." 
ΤΙ διὰ 15 ἸηϊΘηβῖνο. ὴ δἰϑίϑίη οἱἴθ8 ϑΥῃ68. ἰσχυρίδομαι 
δὲ, ὡς ἐστὶν, οὐ τών ἱερῶν βιβλίων θεὸς ταῦτα λέγει. ὅ366 
Κυρκε δηὰ Ψ'᾽ εἴ8. οῃ {μ|κ 22, 59. 

16. ὁ ἄγγελος αὐτοῦ ἐστιν. ΒγῪ ἄγγελος (ἰΔιηεΙοῃ, 
Ηδιηηπιοηά, (Ἰδγιιι8, δ᾽: Ἑποηα8 Βγονηθ, Βαβηδρθ, 
Ααπδϊιι8, δη4 οἴοι8, υηάδεγβίδηα ἃ τη] ΘβΒΘηΡΟΓ βθηΐ 
Ὀγ Ῥείοσ ἴτγοπι {πΠ6 ργίβοῃ ἴο ἱπέογιῃη {{|986 8886] 
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οὔ ἢ15 σοηάι!τοη, 8δη4 τῆ, 1ῃ ογάοσ ἔο Ὀ6 δάπμχιε σε, 
Πδά υβοά (ἢ6 πᾶπιῈ οὗ Ῥεοίεγ. Βιιϊΐ (45 Κυΐποεϊ οὔ- 
86ΓΥ 685) [ἴ 15 ὈΥ ὯΟ πηεδῃ8 ογϑάϊθ]6 (Πδὶ (ῃ6 ςοἸ]οοϊοᾷ 
ΟΠ τβιίδηβ ψου]α 6 ᾿Ἰπο]ΠΠηθδα ἴο δαίονο {πὲ Ῥεοῖοσ, 
ΨἢΟ ννᾶ8 80 σἰοβϑὶῃν σοπῆποα δηὰ ννδίςῃϑοα ἴῃ ῥγίβοῃ, 
Πδά 8θηΐ 8ἃ ΠηΘΘϑΘΏρΡΟΓ δ᾽ τηϊἀηϊρηϊ. Βαβι 68 1 18 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΡΟΒβ510]6 ἴοὸ ϑυρροβθ θυΐ τἢδὲΐ {Π6 σιγὶ πιιιβέ 
μανα Κηονῃ Ῥοϑίογ᾽ Β νοῖςθ. ΤῸ 840 τηογα ψου]ά, ἢον- 
δνοσ, "6 ἃ νναϑία οἵ ψογήβ, ϑιησθ {Π 6 σοιῃπΊοη ἰηΐογ- 
Ργοιδιίοη, (ἡ Βῖοἶν ΒυρΡο868 [πδὲ {Π6Ὺ εἰἴπογ ἐπουρῇς 
11 ννἃ8 Δ δῆρεὶ ψῆο ἢδα Δϑϑιιποά (ἢ6 ἔογη) οἵ Ῥείοδγ, 
ΟΥ {πὲ ᾿ξ ννᾶ8 ἢ18 ἐμέοίαγῳ απηροΐ,) 18 5 ΘΠ] 6 η{}γ ψν6}} 
ἰουηάρά, ἴον τἢ6 ψ6ν8 Ὀ6] αν {πδὲ βδιιοἢ σα δρ- 
Ῥοϊηϊθα ἴο 411 πηθη.Ἐ ὅ66 [Π6 ποῖθ οὐ Μαῖίϊ. 18, 10. 
“Τῆδ δββθιηεα ΟΠ ΓΙ 8ε1Δη8 (88γ5 Κα αἰ πο6}} Κηονίηρ; 
{πὶ Ῥείεσ ννᾶ8 πιοϑί αἰοβοῖί᾽Ὺ οοηῆπρά ὈΓΥ ἃ ὈϊΠΟΓ 
ΘΏΘΙΥ οὗ ΟΠ ΙΕ ηΠΥ, ἴῃ ογάθῦ ἴο [118 πηιηράϊδίε 
δχϑουίοη, δηἀ ποίΐ Ὀοίηρ 80]6 ἴο ρογβυδάδ {Ππϑιῃ- 
86 |ν68 (Πδὲὸ ἢ6 δὰ δβοὰροαὰ ουΐ οἵ Ρῥεγίβοῃ, ἱπουρ] 
(Παὶ ἢ18 ρσυδγαΐδη δηρεὶ ἢλα ἀρροδᾶγθά, δπὰ δὰ ρτγο- 
Πουησρα {Π6 ὨΔη16 8Δη4 πη 466 (ἢ6 νοῖςο οἱ Ροξοσ, 

ΤΉ 8 νν88 8η ορ᾽ πίοῃ πεῖ Ὀγν (ἢ Οοηπέξίος αἴϑδ8ο. Τὸ (]ν}9 ριγ- 
Ῥοβε Κυΐποεϊ οἰϊε8 (ἔγτοπι 1ἰρμιοοῖ, ῬΥεῖβ., αθὰ οἵ εγβ.) Οδηβοσγίῃ. 
ἀεαΐε Ναῖία!. ς. 8. δηΐυβ εϑὲ ἄδιιβ, οσινδι18 ἰῃ Τυϊοῖα υἱ αᾳυΐθηιϊιςε δεῖ, 
υἱνῖῖ, ΑΠπα 6 {{{||6 δἔϊογ ἢῈ 88γ8.: Οδηΐι8 [ἴα ΠΟὈΐδ Α5ϑἰήτι8 οὔϑοσνα- 
ἴΟΥ Δρροδί[ 8 691, υἱ Ὧ6 ριϊηοῖο αὐἰάφιῃ ἰουγροτὶβ Ἰοπρίι5 δὐβοοάαῖ ; 
866 Ὁ υἴογο πηδῖγ 8 ὀχοορίοθ δὰ οχίγογηιη νἱϊε αἶσαν οοαίϊοῖαγ. 
Μαγιίδη. Οβρ. 1..ὄ 2. ". 89. ἀδηϊυ9---ἰυἱεϊαίον δα θδ᾽ πηυβαυθ σοΓΠΙἃ- 
Ἐϊ18 81}}Π708 Οτηηἶτιπ) τηθηΐοθβαια ουϑίοήϊϊ, ὅ66 αἷϑο Μδογοῦ. ϑαΐυγῃ. 
1, 19. [ἴ ννα8 πιούθονοῦ (οοηζίπιιε5 Κυ]η06}} ἃ τεοεϊνοεά ορμίηΐου 
δηοηρ ἴῃ ἀφηῖ}68, {πὶ (ἢ Ωοά8 ᾿βϑυπηθὰ τ[ἢ6 ἤρυτε οὗὨ [8 ΟΥ 
{Ππδὶ τδη, δῃηα 6͵80 Ὀθογγοινθα ἢ νοΐοθ. 80 ἢομπι. 1]. ν. 48. (5ϑρεβῖς- 
ἵπρ; οὗ Νορῖυῃθ) : ᾿Αλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος, ἐννοσιγαῖος, ᾿Αργείους 
ὥτρυνε βαθείας ἐξ ἁλὸς ἐλθὼν, Ἑισάμενος Κάλχαντι δέμας καὶ ἀτει- 
ρέα φωνὴν. ὅ5:6 αἶ80 φ. 600. ἀηὰ Οὐγδ8. α. 105. Απὰ ιἢε Ψ2ενν8 πὰ 
[Π6 ϑδπ16 ρεγϑιιδϑίοη γΓεϑμθοίίηρ Αηρεῖδ. Τίνυ5 Π)οῤῥατὶπι αύϑδα, ἴο]. 
490, 4. ϑοτὶρίιπη εϑῖ : ΠΙθογανὶς ἴθ ἃ ρἰδλάϊΐο Ῥῃδγαοηΐθβ. ΒΔΓ 
Καρῆγα ἀϊοῖϊϊ. Αηρε]ιβ ἀεβοθηάῖς ἰῃ δἰ] τ αἀΐης Μοϑἷ5, εἴ ἔυρογε 
ξοοῖϊῖ δυαν, }Π}Π} αυΐοπι 4υϊ νεπογυηῖ, τἴ δρργοπεπάσογεης Μοβοθη, μυϊα- 
Ττυηΐ δηροίαπη 6886 Μοδεη. “ὲίάγαε (οἠείοἰὴ, ἴοϊ. 87, 4. ἀϊοῖτ ϑδῃο- 
ἴ08 Βεηεήϊείυθ : 1 ϊπ|Ὡ αἶχ!ὶ, αυϊάηδπι ᾿εδς δρῖι ὃ χφυϊάπαμη δρὶϊ 
᾿νῶς σογοηᾶ ἴῃ πιϑὴυ (ι 2 ἀεϑοεηαϊϊ δηροῖι8. ἴῃ ερεοὶς ϑα!οιηθηΐβ 
Ἀίααθ ἰπθοϊ ἴῃ [ΠΓΟΉΟ 6}... 
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ἴου τῆ6 ριιγροβα οἱ ργαβϑιρηϊγίηρ {π4| Πα ψου]ά ἀρ, 
Δα οὗἉ ἰογενδγηίηρ το οἵ 1ἴ, ἰῃ ογάογ {ῃδὲ {Π6 
τοὶ ρσῃς Ργὰὺ τι ἢ6 βου !α τηθοῖ ἀθαςῃ νΊ ἢ γι 688. 
ἴυ 15. ΠΟΤΕ ΟΓ, ΝΟΥ ὈΠΟΙΙ ΠΑ] [0 ΒΌΡΡοΒα 4}1} {115 : 
Βῖποθ ἴἴ 18 ΤΊΘΓΟΙΥ ἰουηἀδα οἡ ςοπ]δοΐυγα, δηά {Πογα 
ἴογθ σαπποῦ θυῦ Ὀ6 σοηϑιάἀογθα 848 Θχίγθ ΠΊΕ] ργθοᾶ- 
ΤΊΟΙ 8. 

16. κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν. ΚΚατασείω 
ἀδηοίε8 ἴο βῆδκαε ἕοιυη, τονε ἀονῃ ; δηΠ] νγὰ8 68ρε- 
ΡΘΟΙΑΙ ΝΥ ἀρρΡ] θα ἴο τπδκιηρ ἃ τπηοϊΐοη ἢ {ἢ6 
ἤδηά ὈΥ τυαυϊηρ 1ὲ ἀοιυη, Δ υϑυᾶὺ τηοάθ ΟΥ̓ 6η- 
)ο᾽ηϊηρ, βι]θηςθ. (ὅδθὲ Αςῖβ 12, 19. 18, 16. Φῷ, 40.) 
[ἢ {Π18 86η86 {Π6 ψογὰ οσσυγῦβ ἴῃ (ἢ6 θ6βὲ ψ ΓΙΊΘΓΒ. 
Απιοηρ ΟἴΠΟΓ οχδιηρίθβ, Ἦ᾽ οἰβδέθιη ργοάμυοθβ ἴἢ6 [0]- 
Ιονίηρ. Ῥογβ18 4, 6. Ετγρο υδὶ σοπιπιοία ἕδγνοί ρἷ6- 
δου] ]ὰ 0116, ἐγ δηϊηιὰβ σ4}186 [δ ο1586 5116 η{14 (γΓθ80 
Μα]εβίαϊθ ηδηῦϑ. 1 πσδη 1, 498. ])εχίγδαιια 5116 η- 
{18 Ἴππ αι: Ηετγοάϊΐδη 1, 9, 8. τῷ τῆς χεφὸς νεύματι 
τὸν δῆμον κατασιγάσας. Ον!ά. Μεῖ. 1, 206. Ῥοβίᾳιιδπ) 
γΟΓ66 ΠΔΏΠ4.Θ ΠΕ ΓΠΊ ΓΑ σΟΠΊΡΓΘΟΒ81{, ΘΠ ΘΓ 5:16 η{18 
οσυηοί!. Φοβερῆ. Β6}}. 2, 8, 2. ἐπὶ πύργον ἀναβὰς 
κατέσειε τοῖς ἐν τῷ τάγματι στρατιώταις. Νῖτρ. ΖἘη. 
12, 6902. διρηιῆοδίαιθ τπβηυ, οἵ τὩΔρΡΏΟ 51:π|ὰ] 1Πο]ρι 
οἴ. 

17. ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον. ἤφῥαξ ΡΙαςα {Π18 ννἃ8 
Κα ἀοοβ ποῖ {6}}] υ8. ϑδοῖ!θ πηᾶρηθ (άϑαγεα; 
ΠΟ ΠΟΝΘΥΟΙ 185 ποῖ Ὡργθοαῦΐα ἴὸ {6 ςοηῃίοχί. 
ΟἸΠοσβ, ν ἢ πη σἢ 1658 ργΟ Δ ΠΥ, σοπ]θοίΐαγα ἤοηιθ. 
ΓΠ6 πιοϑῦ ργοῦδθ]6 ορ!ηΐοη 18 παῇ 1 ψὰ8 Απεοςῇ. 
(Κυη.) [10 νδ8 σοηνθοηϊδηΐϊ τῃδι 6 Βῃουϊὰ ψη Πγανν 
ἔτομι ογυβαΐθπι; Ὀὰϊ 1{ 15. αἱ ΓΟΥΪΥ 1πογϑ 10} ]6 τα 116 
πον ψοηΐ ἰο Εοπηο, δηά πιδάα {Πδὶ δροάβ οἵ ἱνϑηΐυ- 
ἢνο γοᾶγβ ἴθοσγα ψῇῃϊοῖ (ἢ6 Ρορίβἢ ντιΐθγβ ῥγοίβθηάα. 
ΤΠ6 δοβυγά!ν οὗ ψῃϊοῃ ρῥγθίθηςθ [88 Ὀθθη δρη- 
ἀδη]Υ ἀδιηοηβίγαιοα ὈΥ τηδην Ριοίοθϑίδηϊ νυ γιίθγβ, δηά 
ΌΥ ΠΟΏΘ ΠΊΟΓΘ ΡΟΓΓΏΘΏΓΥ, Ιη ἃ ἴεν ψόογαβ, (ἤδη ὈΥῪ 
ΒεΖᾷ οἡ {818 ρίαςβ. (Ποάἀατγίαρθ.) 

18. ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις. 80 
δοχί. Εταρ. (οἰϊο Ὀγ είβ8.) οὐκ ἐν ὀλίγῳ κειμένων 
ταράχῳ τῶν Γεωμετρών. 

18. τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. 'Γκ}ῖ5 15 ἃ ϑοιηον δὲ 6Χχ- 
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ἰγδογα!πλγΥ 1άΐοηι, οὗ ἘΝ ὯΟ ΨΘΓΥ 58 1880 ΓΟΓΥ 860- 
ςουῃΐ 858 γεῖ Ὀδθη σίνθη. (ὐὴδ {πϊηρ βθοϑιηβ σϑγίδϊῃ, 
[παῖ 1 σαηηοῖ ἢᾶνθ [Π6 Β6Ώ86 Δϑογί θα (ο τὶ Ὀγ Εγαϑ8- 
Τη118, Ἡ ΠΙΘἢ ἱπ|Ρ [168 {Παῖ ΠΟΥ ϑιρροβοᾶ Ῥεῖβθγ ἴο Ὀ6 8 
τιδλρὶοδη. Τῇ σοηίθχί β6θῃ}8 ἴο σοηῆγαηι (ἢ6 Ἰηΐογ- 
Ῥτοίδίίοη δἀορίεα ἴῃ {Π6 Εἰ Κ΄. “Ψψ|8΄ ψ8 ὈθοοπΊθ 
οὗ Ρείθγ." 80 (ἢ6 Ψυϊρ. “ ᾽αυἱὰά Ῥεῖτο ἐλεϊαπ) 68βεῖ," 
“Μηδ ἢδά Ὀδοη ἀοῃς ψιῖῇ Ρείογ." ΤὨΙΒ τηο66 18 
1η 4664 ἔο]] ον α Ὀγ τηοβὲ γθοθηΐ (οιηπηοηϊδίογθ; θυΐϊ 
[Π6 Ραβ8δρθ8 τἰβεῖ {Π6Υ οἰτα ἴῃ ῥτγοοῦ ἃγθ ποῖ αἱϊ ἴὸ 
(Πῃ6 ρύΓρΟΒΟ:; 28, ογ 1ηβίδῃςσαο, τον. 21, 21. (γθΓα 
866 ἴῃ ποί6), δηά Χεοη. Ογτ. Φ,8,12. Τα πιοβῖ 8Ρ- 
Το ις 8΄6 (6 ἔο]]ονίηρσ. ΤὨυσγά, Ι,. 11. (εἰοα Ὀγ 
Υρ 6): οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἔχοντες ὅ, τί γένωνται. .708. 

γι. Ρ. 102]. οἱ δὲ εἴκοσιν καδὴ χρυσοῖ --- τί γεγόνασιν ; 
δηά Αηϊ. 17, 14. ἐξήταϑε περὶ ᾿Αριστοβούλου τί καὶ 
γεγόνοι. ΤΠροοῦί. 14. 15, 61. ᾿Αδίστα Γοργοῖ, τι 
γενοίμεθα. ἴ,οηριι5 Ῥαβίογ. 4. Ρ. 186. τί γεγόνας μοι, 
θυγάτριον ; ἄρα καὶ σὺ ϑεῆς ; τολϊαέ ἦας δδοοπιο οὗ ἐλεο 9 
εὐὐαέ δα8 πδαρροηεά ἐο ἐΐοοϑ 

19. ἐκέλευσεν ἀπαχθῆνοι. ᾿Απάγειν ἰ8 ἃ υοχ δοϊοηπὶδ 
4(ε ἠάς τα, οὐ ψιοτὰ ρϑου Αγ] τιϑ864 οὗὨἁ [ἤο8Β6 ΨῆΟ 8Γ8 
Ια ἀννὺ ἴο ργίβοῃ, οἵ ἴο εχθουζίοη. Εἰς εἱρκτὴν ἀῃηὰ 
εἰς θάνατον, οἵ ἐπὶ θανάτῳ, ἃτ6 υ80.8}}Υ ἜΧργϑββϑὰ ; θυῖ 
ΒΟΙΏΘΙ(Π168 (848 ἢδγ6) ἰοἵϊ ἴο Ὀ6 υπάἀοτβίοοά. Απὰᾶ 80 
Ἐβίῃ. 12, 8. καὶ ἐξήτεσε νὸ βασιλεὺς τοὺς δύο εὐνούχους, 
καὶ ὁμολογήσαντες ἀπήχθησαν. ῬὨΐΐοΟ ἀ6 7086}, ρ. 
δὅδ8 1τι. μηδέποτε τοῦτὸ εἰργασαίμην αἷς τοσούτους ἀπᾶ- 
γειν ἑνος ἁμοιρτόντος. ὅδ66 ΓὭΘορῆγ. ΟΠαγ. 6, 2. 
Τῆι [Π6 [,Δη αδάμοονθ ἰ8 υβεὰ αοἰθμαγ τ αὐ 

διρρίϊοϊιπι, ΟΥ αὐ πιογέεπι, οὐ “πους. (ΚΥρκα δηὰ 
1, οθ8η6γ.) δὅ66 ακεί. διν. Οτῖς. 2, 181. [{ [85 
Ὀδθη ἀεραίοα ψἤῆθίμον {ῃ6 ρυῃἰϑῃτηθης ᾿ηῆϊοϊοα πνὰ8 
ἀεαέ, οἵ βοτηϑιίηρ Βῃοτί οὐ 1. ΤῊ ἔογιμθγ βθϑῖηβ 
{Π6 πιοϑὲ ργόθαῦ ]6 ορίηίοῃ ; 18ὲ, ἔτοπι τῆ ογυοὶ ἀ18- 
Ροϑβιίίοη οἵ Ηεγοά ; Φά!ν, ἔγοῃν {π6 ργϑαίῃθϑβ οὐ {Π6 
οὐπηθ ἰπουρθϊ το ἴᾶνα θ6θη οοιηπμθά, ν]ΐςἢ,, ἴῃ 
ΔΠΟΙΘηΐ {ΠΠ|68, 8 804 }} 7 δοσοιηϊοα ἃ οαρί(α] οἵ 
ἔδῃςθ; ϑά]ν, βϑοδιιβ8 (ῃ8 ἔδθγπὶ ἀπαχθῆναι 18 αἰπιοξῖ 
ΔΙ ναγ8 0.866 οὗὨ σαρίι4] ριμη!Βῃτηθηί. 

Αἰἶΐεγ διέτριβεν βυιυαιιᾷ ἐκεῖ. (ὅθε. 14, 8.) [ὲ 15, 
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ἨΟΎΘΝΟΙ, ΒΌρΡΡ 64 ἴῃ Φοἢ. 8, 292, 11, δ4. Αεἰβ 14, 
428. 25, 14... Ἰηϑοιηιοῦ {μαὶ Μαγκίδηα {ΠῚ} Κ8 1{ δ 85 
ἢ6γθ ϑ!ρρθὰ ουαὐύ. Βυΐ δ ἀοδβ ποῖ δηδυῤῇ 41|1ὁΚῪ ἔου. 
(86 νϑγθίυ 8πᾶ 6] Πριϊ68] πδίυγα οὗ Η6]]θηϊβιϊσ ρἢγ- 
Βθοίορυ. ν" 

20. ἦν δὲ Ἡρώδης θυμομαχῶν Τυρίοις. Οοπιηηθη- 
ἰδίογβ ἃγὲ ἢοΐ ἀργθϑά οἡ {8 86Ώ868 οἵἉ τῃῆ6 Ψογὰ θυμο- 
μαχεῖν, ΜΜὮ]σ ἢ ΡΙΌΡΟΓΙΥ δ᾽ ρηϊῆθθ “ το δα 1}] Ἰῃς]] ρα 
τον ᾶῖάβ, ἴο θ6 δὲ ναῦϊδῃηςσα τι, δὰ αἷβο ““ἰο ἦὧο αέ 
ταν ιυἱέἠ." ϑοίγθ, 88 Μαχκίδηά, δίίορὲ ἴθ Ἰδοῦ 
8] ΕΠ σδτΊοη, δηᾶ τηδϊπίδίη {παι Ηδγοα τχὰ8 αὲ τ0αν" 
ψιἢ τη6 Τγτγίδηβ, οὐ δ ᾿ϑδϑί. πηϑήϊ δία Ποβα 1168. 
ΤὮῊϊ8 1Π6Υ δηάἀδανοιῦ ἴο Ῥγονα ἔγομῃ [Π|6 δχργθϑϑίοη 
ἠτοῦντο εἰρήνην, Ψ Ἰσἢ ΟσΟυ ΓΒ 18 αἴτογσ. Βαΐ (18 ρο- 
8: (Ἰ0η σδηηοί ὑὈ6 6ϑ.80}5ῃ6 ἃ ΟἹ 5ΒυΓ6 ργοιυηάβ ; [ὉΓ 
της ΓΙ γγίδῃ8 δη4 δ᾽ ἀοη Δ ὴ8 ΨΈΓΘ 8}1168 οἵ Βοιηθ, δὰ 
{παγοίογο (ἢ ρονοῦ σου]α ποΐ ἤν βυδγο γγ ἴο 
θῈ σαγγίδα οὐ ἀραϊπϑὲὶ ἴθ) ὈὉΥῪ Αργῖρρᾶᾷ. Νοῦ 18 
{Π6γὰ δὴν {πίηρ ἴθγα 8814 οἵ {πϑῖν ἢδνιπρ θΘΘη σοη- 
υσγοά ἴῃ Ὀαί6, θα ΟὨΪΥῪ οἵ {6 1]Γ βθθκίηρ ρθᾶςθ, 
Ὀδοδυδβα {Π6ὶΓ σΟΥΠΙΓΥ Ὑγἃ8 Βρρογίοα ὈΥ {Π6 ΚΙηρ᾽ 8. 
Απά τπογϑονοῦ {ἢ ογα οχιϑίβ ΩῸ νεϑίρα οὗ 8ὴγ βιιοἢ 
ψ αι, οἰἴμογ ἴῃ ΓΟ, Φοβαρἢ 8, ΟΓΥ ΔῺΥ ΟΥΠΟΓ ΨΓΙΓΟΓ: 
Θυμομαχώῶν ἰ9 ἐπογοΐογα ἴἰο Ὀ6 οΧρίαϊηοα “5 885 δί 
νϑγδησα ψἱτἢ, 11} αἰδοίεα ἰοναγα8." Απά [!ἢ {ἢ ]18 
8686 [6 ν6Γ 15 υϑοἀ 1 βανεγαὶ ραβϑβϑᾶρε οἵ ΡοΪγ- 
δι, Ὠοάον. δίουϊιβ, δηα ΡΙαίαγοὶ, οἰϊοα Ὀγν τοί! 
ηά Κυρᾷκο, (ῃς ἰαἰίον οὗὁἨ σοι οὔβθγνθβ ἰδὲ ϑεαοθ 
18. Ορροβϑά ῃοΐϊ ΟὨΪΥ [0 τα», Ὀπΐ ἴο ἀκαταστασίαι ἴῃ 
1 Οοι. 14, 88., 1ο. μάχεσθαι ρμγϊυαέε φμαγγεἶδ, δὰ 
ἀδικεῖν ἴῃ Αςἰβ 7, 96. : δῃηά εἰρηνὴν ἔχουσι 18, ἴῃ Αοἰϑ 
9, 8., 3.14 οὗ [Πο86 ψῇο 1ἴν6 ἴῃ ααϊοῖ δηά ἰγδηα } }{γ. 
(ὅθε Ηεϊηβιιβ ἔχογο. ὃ. ἢ. 290. 
Νον {μογὰ βθϑη8ϑ ἴο ἤδνα Ὀδθη δείνθθη Ηργοά 

δΔηαἃ ἰῃο86 οἰ[168 ἃ ηιϊδμωηάογδέαηαϊηρ ἀτιϑιηρ ἔχοι 
σοιῃθγοῖδὶ θαϊοιιβϑθ8. Α ρογί δή Ὀδθη ἔοσιηθά δὲ 
Οἴεβαγοα ὈγῪ Ἠεοτγοὰ {86 Οτοαῖ, δἀδρίθα ἴο (Π8 τεςορ- 
ἰἴοη οὗ ἃ ἰαγρε ἤδεί, ἀῃά {πϑγοίοσα ψ6}} ἢϊιβαὰ ἴογ 
σοιηπηδγοῖαὶ ρυγροβοθ. Ηδθηοθ ἰΐ πηρῆϊ ΝΟΥ ΔΒ} ν 
ΒΔΡΡϑη (μαι Ηοτοά, δἱ [86 σοπιρ[δ!ηίβ οὗ (6 (εβ6- 
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ΓΟΔἢ5 Δηά οὗἁ [8 οἴποῦ βι]οοίβ, ϑῃου ἃ (ἀΚ6 οβδηςσθ 
αἴ {Π6 Τυγιδὴβϑ δηὰ ϑιάοηϊαπ8, ἤο56 ἰηΐογοϑίβ ἴθ γ- 
[ογοὰ σῇ ἢ {ποῖτβ. (ὅθα Εδηϊβοῦ (οπηπιοηΐί. ἀ6 [τς 
δὲ 9 Β6Ρ}1 ἴῃ πιοτίαε Ηθγοάῖβ8 Αρστίρρε σοηβθῆβι οα 
Αςί8 1Φ, 19., δη6] 4“οβερῇ. Αηΐ. 19,7. Ρ. 7.) Νον, 
ϑίηςσθ {Π6 ΤΟΓΓΙΓΟΓΥ 80] οὶ ἰο {Π 686 1168 νγ88 [ᾺΓ ἴοο 
᾿Ἰπλϊ6ἀ το Ὀ6 40᾽]6 ἴο ΒΌΡΡΙΥ ϑυ σῇ ἃ Ροριδίίοη ψ ἢ 
ἔοοά, {Π6Ὺ Ψ6͵ΓΟ Ὠδοσϑβϑιίαἰθα ἴο πΠηρογί ἃ σοη8: ΘΓ Ὁ ]6 
΄υδηιν ἔγοπι 6424, (4111|66, δηά οἴπογ ργονίηςα5 οὗ 
Ηδιοά. δε 1 Κίηρθ ὅ, θ. ΕΖ. 27, 17. δαπὰ Μι- 
σἢ)86]18 οἡ {Π18 ρᾷϑϑᾶρθ. Αρτίρρᾶ νν88, 10 866Π15, ΠΙσὮ ΪΥ 
οἴεξηαοά ἔγοπι β8οιηθ σδι.86 ΟΥ οἴἤϑσ, δηά πανίησ ἴζ [ἢ 
[18 ΡΟΜΟΓ ἴο βἰγαϊίθη δηά νὸχ [ἢ 686 ο169, ἢΔα, ρογ- 
|4ρ8. {πΠγοαιθηθά ἴο ἀο 8οθ. [π ογάοργ, ἐβογοΐογο, ἰο 
σοηο δῖα τῃϊ5 Κίηρ, {ΠΟῪ 86 ηαἃ δι θα 38 ογ8 ἴο [}ϊπὶ 
ὙΥὮ1|6 ἢ6 88, Ορρογίυ ον, Βο]ουγηϊηρ᾽ ἰὴ Π61Ὁ ποῖὶρἢ- 
Ὀουτἢοοά. 

ΟΥ̓ {Π|8 Θιηῦαβθυ 9 5θρἤυ8 8808 ποίησ, θα ΟὨΪΥ 
γοἰδίθβ (ῃδὶ Ηδγοα σοἰοργαίθα βοϊθιηη σᾶπιθβ δ (8- 
8ᾶ8Γθ8. ΝΟΓ (068 ἢΘ Πη4Κ6 πιοῃίίοη οὗ (ἢ 5 πιϊβδυ μά ογ- 
ϑίδπαιηρ ἢ (ἢ6 ΤΥΓί8Δη8, δβίηοο ἰΐ ἀϊά ποΐ β866πηὶ οὔ 
σοηϑοαυθησα Θηουρἢ ἰο ἄδβογνα γϑοογάϊηρ ; θβρε- 
ΟἰΠ}}νῪ 48 1Π6 σοἰθυγδαίίοη οὗ {ῆ6 ρβπ)68 [Ὀγηγθά {ἢ 6 
Ργηοραὶ οδ]οοῖ οὗἨ 18 ἸΟΓΏΘΥ; ψΠΘΓοα5 ΓΚΟ, 
036 Ἰη ΘΠ Ποἢ 10 ΜγὙἃ8 ἴο βϑῆονν ἢονν βίρῃδὶ ἃ ριυηίβἢ- 
φῃοηΐ Οοἀὐ ᾿ηἤϊοϊοα οη Αρτῖρρα, δπὰ ψῇηδὶ ν88 16 
ςυ8δ6 οὗ [{, ταϊαίθϑ ΟΥ̓ ἰἢ6 ογαίοη, θθοδυβα ᾿ξ ψ)8 
{πὲ νοῆι Ὀγουρῆς οἡ [Π6 Ῥυπιβῃπηθηΐῖ, δηά (ἢογο- 
ἔογθ ργθπ)!βθα ἃ γεΐδγθησθ ἴο [Π18 δῇαισ οὔἰ Τυγίδηβ. 
(ϑε6 Βαῃίβο. Ρ. 9.) (Καΐϊη.) Νραδγὶν (Π6 8ᾶπι6 νίονν 

᾿ Οὔ ἴΠ6 500]6οῖ 15 ἰάΚϑη ὈῪ αἰπηοϑβί 4}} [6 γεσθηΐξ (ουι- 
τηθηίδίοιβϑ, ἴο ΨΏοβα Ορ!ηΐοη [1 τηυδί δοοράθ. Αἱ 
16 5816 {{π|6 1 νου α σοπηρᾶγθ [Κο [4, 89. πρεσ- 
βείαν ἀποστείλας. ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. Υεἰϑιοίη, 

Ἐ Μαγκίδηα, ἰοννεναγ, {πίμκ8 {116 ἐχργεβδίοη ἡτοῦντο εἰρήνην 
δΕΘΙΏΒ ἴ0 ᾿π}}]ν δοιηεῖίηρ, ΠΊΟΤΘ, ΘΠ {παι (ΠοῪ παὰ Ὀδθη δἱ 'τϑασ: 
δη Πα οἰΐεβ ΡΙ] υἵαγον ἰῃ Ποτμοῖγ. 0}. 898 Ὁ. οὐδὲν ἄξιον λόγου πρατ- 
των ὁ Δημήτριος, ὄμως ἐθυμομαχει πρὸς αὑτοὺς, ὅτι, ἃο. Ηε νου]ά 
(πεγεΐοτγε ἰγαμπϑαία ἦν θυμομαχῶν Τυρίοις, δις. ““ τγγᾶϑ8 αἴ πῦ ἰῇ 
1Πς Ὑγτίδῃδ δηα δ ἰοηίδηβ οὐ οἴδοηιο μίηυς.᾿ 
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ἴοο, ἃριὶν οεἰΐθ8 δοῦν οἡ Ψηρ. Ζη. 1, 89. Μοτεί8 
ογαΐ, υἱ ἀ6 ρυθ ςἃ ρΡοοιπιᾷ Ῥἢοθηΐςθ8, τ 880 ἃ γορθ 
ΔΌΓΟ ἀ6 ρΡογοργίη!8 τυμηθηΐα σοδιηογοηί. 1640 δυΐθηι 
ἃ Ρυριδιοηδ δα ἤσης υὑδιιπ) ραΓαΐδ5 πᾶνο5 Δι] γί. 
Ὁ ἐεῦϑ δγαῦ πηδρηδ, ΓΕΡΊΟ δσίσυδ. ὅδ6α αἷδο Βρ Ρϑᾶγεβ 
1η ἰος. 

920. ὁμοθυμαδὸν, οσοπ)οϊηέΐῳ, 1. 6. “ὈοΠ ΓΤ γτγίδη5 δηά 
ιἀοηϊδη5. Καὶ πείσαντες βλάστον, ἄς. Πείθω ἰδ 
ἤδγθ ἃ τοῦ ργωβπαηδ, δηὰ 53]ρῃιῇῆθβ ““ Βανίηρ ροῖ- 
βυδαάρα ΒΙαβίιβ ἴὸ Ὀ6 {ῃ61γ γΓιθηἢ ἴῃ (6 Ὀιι81} 688." 
τ οἔϊθη, 43 ἤθγθ, ἀδηοίθβ ἴο δίίδοῇ ἰο οπϑ᾿β Ἰηϊογοβί, 
ΘἰΠΘΓ ὈΥ ΘηΓΓΘΔ41[168 οἵ ρΙ 8. 866 ἴῃ6 ποῖβ οἡ Μαίϊί. 
28, 14. Δηά ΕἸβη6Γ οἡ Οδ8].1, 10. Ου βλάστος (ἢς 
Γοδάθὺ πδύ σοηϑυ Ἦ᾽ εἰβίειη δηᾶ ὅδ. ἢ]. 1,6χ. 

20. τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος. δυρδια ὧν ΟΓ τεταγμένος : 
85 ἴῃ 8, 27. ὁ ἐπὶ τῆς γάδϑης. [{ βίδη 48 ἴογ κοιτωνίστης, 
ομδίομαγίμδ, οὨδΙὈοεΪαη. ὅθ 6886] οἡ Πιοάονσ, 
ϑο. 1, 457. 

20. ᾿Απὸ τῆς βασιλικῆς. δυβδιια χώρας, ψῃϊς ἢ δά 
7υ8βῖὲ ργεοθάθά. δὅο Τῆυσγά. 8, 46. ἐν τῇ βασιλέως. 
Τῆς σοπιρ οί ρἤγαβα οσου 8 ἴῃ 8, ὅ8. κἱ χόρα ἡ βασι- 
λέως. ὅδε6 Εδρδεὶ ἴῃ ἰος. 

21, ταυτῇ δὲ ἡμέρᾳ, 1. 6. ““οἡ {Π6 ἀδγ δρροϊηϊοα ἔοΓ 
{πε ἔογπιδιἶν ρίνίηρ δυάΐθησα ἴο {π6΄ διῃηθδββαάογβ. 
Οὗτος, 1 τηυϑῖ 6 οὔδβογνοϑά, 15 οἴῃ ιδοὰ ψ ἢ τννογὰβ 
οἵ ἐΐπιθ. (866  ε(8.) 

11 νὰϑ8 [Π6 βθοοοῃὰ ἀδγ οὗὨ (6 ραπι68 ψῇῃῃϊο 6 Γ6 
Ἅδη ςο]οὈταίηρ ἴῃ ΠοηουΣ οὗ ΟἸδυάϊι8 Οβθβασ. ὅδὸ 
ΨΖοβερῆ. Δηίΐ. 10, 7, 2. δευτέρᾳ δὲ τῶν θεωριών ἡμέρᾳ 
στολὴν ἐνδυσάμενος ἐξ ἀργυρίου πεποιημένην πᾶσαν, εἷς 
θαυμάσιον ὑφὴν εἶναι, παρῆλθεν εἰς θέατρον ἀρχομένης 
ἡμέρας" ἔνθα ταῖς πρώταις τών ἡλιακῶν ἀκτίνων ἐπιβολαῖς 
ὃ ἄργυρος καταυγασθεὶς θαυμασίως ἀπέστιλβε, μαρμαίρων 
τι Φοβερὸν καὶ τοῖς εἰς αὐτὸν ἀτενίξουσι φρικῶδες. 

Τἢα ςοἔοίο νἃ8 ἃ τοῦδ σοδορίηρ ἴο 1ῃ6 ἢθε]8, ψχοζη 
ΝᾺ Ονθηῖαὶ Κίηρβ. 866 [86 ποίβ οἡ Μδῖκ 12, 88. 

αἱη. 
᾿ 41. Ἂ καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος. ΒΥ βῆμα ἰβ8 ἤοΓΘ 
τηθδηίΐ, ποί ἐγίδωπαΐ (45 ἴῃ Μαῖίι. 27,19.), Ὀυΐϊ ἃ ταἰβοιὶ 
βυρρεδίμ8, ρτοβθητηρ. [ἢδ ΔρΡρΘάγδῃοα οὗ ἃ ἰβΓΟΠΘ, ἰη 
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{56 {Ππραῖγο αἱ Οβοβᾶῦθα, το ψηϊοῆ Ηοίοά ὈοΙΚΝ 
νονοά τπ6 ράπη68, δηἀ δ] νογοά (ἢ6 ογαίίοῃ. [η- 
ἀεοά, βῆμα οἴἶϊοη, 88 ἴεγθ, ἀβηοίββ ἃ δι δεδέςδ οΥα- 
ἐογΐμ5 ἴοτ Κιηρβ, τηδρίβίγαίϊθβϑ, ΟΥΓ ογϑίοιβ. ὅ66 ἰβϑοοσ, 
ἀθ Ραᾶςθ 1, 866. (Βεαί:.), διέ Χεη. Με. 8, 6,1. 
11 τῆν Ὀς οὐὔδεγνοί, ἰοο, [μ᾽ (6 συδίοπι οἵ Ποίαν 
ογϑίοὨΒ ἢ [Π6 {Πδαΐῖγο γᾶ ἃ στγοϑοῖὶς οθθ. δε (ἰς. 
ἀ6 Εἴδεςο. (. 7., Πθοιηοϑίῃ. ργὸ Οοτγοῆ. (.. ὅ8,, ἀπὰ 
Αςῖϑ8 19, 290. (Κυϊη.) 

21. ἐδημηγόρει πρὸς αὐτοῦς. (488, Ἀδηϊξοῖ, δηὰ 
Μαγκίδμα ψου]ὰ γοίδι πρὸς αὐτοὺς ἴο τῃ6 ρευρίε, Ὀ6- 
σϑι86 (ΠΘΥ ἃγο 8. Δογνναγάβ τηθηςοηθα, Βιυΐ (ἢ18 
18 ἃ Ὠαγϑῇ, δηά, 1η4664,, ἰηδα τ 15510]6 τποὰα οὗ [ηἰθη- 
ΠΕ ΟῚ θοϊηρ ποίιμοῦ ρογπη 6 ὈΥ Ρῥτγορτγίοῖυ οὗ 
Ἰδηριᾶρα, ποῦ ὈΥῪ ἰἢ6 σοηΐοχί. Δημηγορέϊν 88 ὮΘΓΘ, 
848 οἴδη ἴῃ τς ἰαίογ ατγϑοῖς υυγιίοσβ, ποῖ {πὸ οὔριηδὶ 
86η86, “ ΔΓ688 ἃ ΒΡ6ΘΟἶ το {Π6 ροορίς," Ὀυΐ 5 ΠΡ ΪῪ ἴο 
ΠΑΓΔηριι6. “ ἀθ νοῦ 8ῃ ογδίίοη." δὲ Μυῃίῃο, πο 
οἰΐο8 Ὠιοάογ. ϑις. 884 "., 980 ο., διὰ Ηροσγοάϊδῃ 6, 
8, ὅ. 2, 8, ὁ. 

Φῷ, ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει, ““ τς ροόρ!ς τηϑάδ δοοἷᾶ- 
ταδίοη." Βυ (6 ρεοορίο ατοιίϊι5 ψουϊὰ υπάοτγβέδηά 
(6 οομγἐϊογ8 δηἃ οἴδογ Πδίίζεγογθ, βεῖ ὁη ἰοῦ {Π6 ρυτ- 
πΑνῆ Αηά, ᾿πά66{, βοπια οὗ [ἢ6 ὨμυπηεΓουβ οἰζα 10} 8 
γουρῆῖ ἔογναγά Ὀγ ὟΥ εἰβίθδ ἢ βθϑίῃ ἰο σοιῃηίθηδησα 

{Π18; Θβρθοία ν ἃ ραϑϑᾶσα οἵ “Ψοβθβρῆιυβ. ΕἸβῆδΊγ, 
ον νῈΓ, 18 οὗ ορίηίοῃ (ἢδι ὈῪ δῆμος ἅτ πηθδῆῖ {16 
Δ] 4588 10ΓὙ58 Δη6 {ΠῸ6ῚΓ ΠΟΙΏΡΘΠΙΟΠΒ, ἱπο υὐϊήρ ΟΥΠΟΓ 
ΟβῃΈ1168, οὗ νῆοπι στοαὶ τυ τὰ Ὧ68 ἸΏ Παρ οα (ε- 
88 168. ἡ ; ' 

21. Θεοῦ Φωνὴ, καὶ οὐκ ἀνθρώπου. 1 νγ͵ὰ8 (6 ον]]} 
συϑίοπημβ οὗ [Πο086 (1π|68 ἴον Κίῃρβ δῃἀ διῃρεσζοσβ ἴο θ6 
Π4}164 2) ἐδ, ηοΐ οη͵γ αὐέεν ἀθαέἠι, Ὀὰϊ ψὮ1]6 γαῖ αἰϊνα." 

ἘΞΊΩ ᾿Ηυδίγαιίοη οὗἍ [818 ΤΥ εἰϑί αἴ ἢ ργοάυσοβ Ὠυπιθγουθ ρμϑββαρθο, οὗ 
ὙΠ ἴΠ6 0] ον Πρ δ ἴδ ᾿πηοδῖ δρρόδβίθβ. Ὑγρ. Ζη. 1, 881]. 
Ναιῆψυδ δαυά (ἰδὲ νυ]ῖυθ πηογία! δ, ηθς νοχ Πομηϊηθιη βδοηαδῖ, ὃ Πεὰ 
Ἄοεγίε : δπὰ ὅδ, 647. Ταοῖὶΐ. Αη, 14, 15. Ηἰ ἀΐδδ οἵ ποοῖθβ μἰβυεΐθιιδ 
ῬΕΓΒΟΏΔΓΟ, ἔοστθδῖα Ὀγίῃοὶρίδ, νοοεπηη6 Ὠοῦπι νοσδῦι}}8 Δρρεὶ!δηΐεβ. 
Ἦσιι. Οἀ. ὃ. 160. τοῦ νῶι, θεοῦ ὥς, τερπομεθ' αὐδῇ. Ατγἱδιϊά. Ῥίαί. 
1. ». 45. ὧς δὲ ἡμῶν ἐκ τῆς Πύλον πρὸς τὸν ἕτερον ῥήτορα καὶ 
βασιλέα τὸν Μενέλαον, ὁ μὲν Τελέμαχος ὡς θεοῦ φησὶν ἀκούων 
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15 ρῥ]αίη, ἔγοιῃ Ψοβθρῇι8, (π8ὶ {Π686 Ῥθυβοηβ (γῆο 
ΨΘΓΘ ΡΓΟΌΔΟΪΥ οὗ Ὀοίῃ {Π6 οἶαά8868 ἀθονα πιρηϊὀηοά, 
Ρυΐ σαγίδι ]γ ποί οειυ5,) ἀϊὰ Ὠδγα ργοΐδθβϑ (09 τεραγὰ 
Ηετγοά 88 ἃ ροά. δὸ “οβορῇ. 1, 1. (οἰεα Ὀγ Κυΐη.) 
εὐθὺς δὲ οἱ κόλακες τὰς οὐδὲ ἐκείνῳ πρὸς ἀγαθου, ἄλλος 
ἄλλοθεν φωνὰς ἀνεβόων, Θεὸν προσαγορεύοντες, εὐμενὴς τε 
εἴης, ἐπιλέγοντες, εἰ καὶ μέχρι νῦν ὡς ἄνθρωπον ἐφοβήθη- 
μεν, ἀλλὰ τούντευθεν κρείττονά σε θνητῆς φύσεως ὀμολο- 
γοῦμεν. Κιρῦβ, Βαηιϊβοῖ), ἀηα Κυϊηοοὶ οὔϑβογνο (ἢδῖ, 
{πουρῇ Φοβαρῇυβ 866 π|8 ἴο αἰξζγιθυΐθ᾽ {Π6 1 ἤγρογρο- 
[1.4] ΘΧργθϑϑίοῃβ οὗ δαιπηϊγαίίοη (ὁ {Π6 εἰρῃξς οὗ (Π6 
βρη! τοῦθ, ἀπὰ [Κα το {Π6 οἰοαυδηςα οὗ ἴΠ6 
ΟΓδΔῖογ, γαῖ {πο γα 18, 1η ἰδοΐ, 0 ἀἰβογθρδηου, βίης 
βοΐ οαυ8εβ ἀουδι 6885 οραογαῖθα, δηα 1 ϑιιοἢ οϑ868 
ὨΙϑίογ 88 βοίθος δῃηὰ ἄν 8 }} Ὡροὴ νι ῃδίθνογ 18 τηοβί 
8.1{40]6 ἴο {Π61]Γ ΡΌΓΡΟΒΕ. 

28. παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου. 
ΒΥ σοέγμοΐ 15. ὮΘΓΘ τηθδηΐ ““ βίγιοκΚ ἤϊτ ΜΠ ἃ πηογίδ] 
ἀϊ86 856. Τῇδ νογὰ ἰβ8 οἴϊϑθη, ἰὴ (6 Νοὸν Τοβίδιηθηῖ, 
ϑε6αἃ οὗὨἉ βιγικιηρ ἢ ἀεαΐἧ, ΟΥ ἃ νἱοδηΐ τησϊδάγ. 
366 δ. }. Γ6χ. «2 βορδιϑβ (Ὁ] ΒῸΡΓΔ) τη κ68 η0 πηθῆ- 
[1οη οἵ (ῃς απροὶ, Ὀυΐ ργοςθοάβ (ἢ : ἀνακύψας δ᾽ οὖν 
μετ᾽ ὀλίγον, τὸν βουβώνα τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς ὑπερκαθεϑό- 
μένον εἶδεν ἐπὶ σχοινίου τινὸς" ἄγγελόν τε τοῦτον εὐθὺς 
ἐνόησεν κακῶν εἶναι, τὸν καὶ πότε τῶν ἀγαθών γενόμενον 
καὶ διακάρδιον ἔσχεν ὀδύνην' ἄδρουν δὲ αὐτῷ τῆς κοιλίας 
προσέφυσεν ἄλγημα μετὰ σφοδρότητος ἀρξάμενον. ““ΑἩ 
ΟὮ, 1 βΒθϑηβ (88γ8 Κιυΐίη.), 88 οὈβοσνθαὰ ὑροὴ (ἢ6 

τέρπεσθαι τοῦ Μενελάον. )ῖο (458. Ρ. 174 ἃ 168. Ρ]η. Ῥαηερ. 
Τγα απ. ᾧ. ῬΙυί. 9, 45 ». Ευπαρ. ῬΙΟΘΥ. Ρ. 146, τὰ στέρνα τοῦ 
σοφίστοῦ περιλιχμησάμενοι καθάπερ ἀγάλματος ἐνθέου πάντες 
οἱ παρόντες, οἱ μὲν πόδας, οἱ δὲ καὶ χεῖρας προσεκύνουν" οἱ 
δὲ θεὸν ἔφασαν, οἱ δὲ Ἕρμου λογίο ντύπον. 1 αὐἀὰ, Ῥβευάο-Ευ- 
τἱρίἀεβ ἴῃ Άδεβο, 297. ὀρῶ δὲ Ῥήσον, ὥστε δαΐμονα, ἐστωτ᾽, διο. 
ἘληδΡ. Ῥτγοθσαβ. ρ. 190. καὶ τὸ μρμδὴ μία βοῶν τε ἀῤῥήγνντο. καὶ οὗ- 
δεὶς ἣν ὃς οὔχι Θέον ὑπελάμβανε. ὅδεδ αἰ80 Ευηδρ. ρΡ. 168. 50}0 ἰηϊῖ. 
Αρρίδη. 1. 6855, 77. Βρε8 Κ8 οὗ Απίϊοοπυϑ 85 πανίηρ᾽ βίνθη Ὠΐτὰ Ὀγ (Π6 
Μι εδίβηϑ (ἢ6 διιγηδμα οὗ Τῆε σοά. Απὰ ἴπαῖὶ 6 ΘΟΙΏΙΏΟΩΪΥ Τὸ- 
οεἰνοά {Π18 ἀρρεὶ!δϊΐοη νγα ΤΏΔῪ ἰηΐεῦ ἤτοι ἴΠ6 σοτηπηδποειηθηῖϊ οὗ δἢ 
Ἐρίδ}6 ἴο εὲπὶ ἔγοια ἴπ ϑαπηδγιϑη5, ργεϑεσνεὰ ἴῃ ζοδερίνυδ, Δ. μ. 
588, Βασιλεῖ ᾿Αντιόχῳ, Θέ Ἔσπιφανει. 866 δἷὁεο Αἴδεη. 918 ο. 



400 ΑΟἹἾΒ ΟΕ ΤΗῊΕ ΑΡΟΞΤΚΕ5. ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ΓΟΡΟ " αρονό {ἢ6 βυρροβίιϑ, ψῃ]σἢ δοοη 5ο{ἰδα οὐ 
τῆς Κιηρ᾽8Β ἢοδα. Νοῦν [Π6 ῥτγοαϊρυ τηθητοηθά ὈΥ 
Φοβαρῇυϑ [ἢ ]. 6. σοσγεβροηᾶβ (0 Ὡ Μ᾽: 18 Γαϊαϊθα 1η 
Αηϊ. 18,18. ΑἹ] {ἢ}]15 18. ΝΠ γοάβοη, πουρσῇς ὈὉγ Ηρϑυ- 
τη8Δηη, Μίοἢδ6115, Μογυ8, δηὰ οἰἤογβ, ἴο βανοὺΓ οἵ [8- 
Ὁ]6; γος [Πθγ6 δῇ ἢο στοιυηα8 ἔογ ᾿Ὠ!ηΚίηρ 11  αδτὶεαΐοά 
ὈγΥ “τ: νἢΟ 18 ἃ ἰἀνοῦγοι οὗ Αστγίρρα, θυῖ γαῖῃοῦ 
Ὀγ {6 οειυσ, ψἢο ψ γα ἱπσθηβοά νι Ηοτγοά ἴοσ γὰ- 
σαἰνιηρ ἴπΠ6 δαιδίογυ δοοϊδπηδαίοη. ἢ «οβαρῆυ8 ἢ 85, 
Πονγενοῦ, Ὀγοιρῆς 1 ἰογναγὰ (ἰοροίμοῦ νὰ δοπὶα 
οἴμοῦ δοΐβ οὗ {18 Κιπηα), ἴῃ ογάδθι ἴο οουγί (6 νους 
οὔ τ6 ϑιρογβε οι Κ [νος ἢ, πον νοσ, βθθῖη8 ἀοΙηρ' 
1η]υβίϊςα ἴο [6 πιοΐίνο8 οὗ [6 1Π 8. ΓΙΟι 18 ἢ] ΒἰΟΓΊΔῃ. 
Ἐπ|:1:.], δηἀ Ὀδοδυβο ἴῃ6 [40]6 γγαϑ8 1ὴ ἴῆ6 που οὗὅὨ 
411. [15 {Πογϑίογε υ861688 ἰδθουν ἴο δηάθανουγ ἴο 
ΤΟΟΟΉςΟΙΪ6 ἴΠ6 παγγδῖϊοι οὗ θυ Κ τ ἀΠδὲ οὗὨ Ψο56- 
Ρἤυ8, ὈΥ Βυρροϑβίῃρ, ἃ8 δοῃηθ ἦο (ἔτοιῃ Επιβοῦ. Η. Ε. 
2, 10.), {πὶ Φοδαρῆιμ8 ἰηάϊσαϊοα τῆ6 δηρθὶ οἵ ἀδδι ἢ 
88 86ηἴ υηκ6γ [Π6 ἰογ οἵ δὴ οὟἱ, οὐ (885 οἱ θγβ8) (πδὲ 
1{Π6 ον], 48 (ἢ6 δηρεὶ οὗ (σοά, να8 {πΠ6 δυίμον οὗ (ῃς 
ἀραίῃ (866 οἱ ἢ, ογ (στ οὐ6γ8) (ῃδὲ ΨΦοβθρῆβ Πἃ8 
Ὠδισγαϊθα ν δὶ [6] υηάδϑγ ἰἢ6 νον οὗ τρῃ, Ὀυὶ {παῖ 
Τ Κα ἢδ8 (ΟΠ ον δα (ἢ πιοάα οὔ (ὨἰηΚίηρ δηὰ βρϑακίηῃ 
8118] δπιοηρ [6 Ψ6ν8. Ναυ, ἰηάθδά, {6 εἰιορίοιὴ 
(αιτὰ οὗ [λικ 18 Ὄχοθθαϊ ΠΡ Υ σοηξβγιηθά Ὀγ ἢ}18 
ΤΩΔΚΙηρ᾽ ἢο τηθηίςοη οἵ [15 [40]6. (Καϊη.) 

Αϑ8 ἴο {πῃ σαμιδα οὗ Ηδτγοάβ ἀθδῖῃ, τδηυ στϑοθηΐ 
(Οοιημιηθηίδίογθ, ἃ5 ΕἸΟΠἤοση, ΗΓ οἢ8, δά Καυὶ- 

ἘΞ ὙΠΐδ τορῈ (26 Ἐδηΐβοϊι γομδγ 8) νγὰ8 Ομ6 οὗ [πόδα ὈῪ το ἢ (ἢ6 
φεία νιετὰ βιτείςῃεὰ ουὔϊονενῦ {πε ἢεδάβ οὗἉ 1}}6 βρεοίϑίογθ, ἀυγίηρ [ἢε 
μοαῖ οὗ [6 ἀδγ. ὅ66 1 υογοῖ, 4,78. δηά Ρ]η. Η. Ν. 19, 1. 

1 Ὑπαῖ 1Π6 δεν πους 8 ἀἴϑεδθα ννὰ8 ὈΓου ἢ οὨ ὉΥ ἢΐα ᾿π|- 
Ρἱεῖν πῃ τεσεϊνϊηρ Ὠινίῃθ ΠΟΙΟΌΓΒ, ἰβ μ]αΐη [ἸῸπὶ Φοβερῆ. 766, 10. 
(εὐϊι. Ηυάθοη): καὶ γὰρ δὴ διὰ τὴν τόλμαν αὐτῶν, παρ᾽ ἃ διηγό- 
ρενεν ὁ νόμος, τῆς ποιήσεως, τά τε ἄλλα αὐτῳ συντυχεῖν οἷ παρὰ τὸ 
εἰωθὸς τοῦ ἀνθρώπον διετρίβη, καὶ δὴ καὶ τὴν νόσον. ΑὨά 768, 17. 
ἐλέγετο οὖν ὑπὸ τῶν θειαξόντων, καὶ οἷς ταῦτα προαποφθέγγεσθαι 
σοφίᾳ προύκειτο, ποινὴν τοῦ πολλοῦ δυσσεβῶς ταύτην ὁ Θεὸς εἶσπάσ- 
σεσθαι παρά τοῦ βασιλέως. 

Σ 80 Ονἱά. Μεῖ. ὅ, 649. (βρεβκίηρ; οὗ 1Π6 ον")) : γοϊψογθη) τϑῆ- 
τυσὶ πυηίϊα ᾿υςἰυ.5, ἀἰγι τ ΣΟΥ θι19 ΟΠΘη, 

πππ,..-.- σϑὕ.ὕ......- .. . 
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ὨΟΟΪ, ἃγ6 οὗ ορίπίοη {μὲ ψῇῃδὶ 15 ἤθγα βαϊὰ 18 8}} ἰο 
ΡῈ υπάἀοτιϑίοο ὈΥ ἃ γεΐδγσεησε ἴο “ζθν δῇ ΟΡ ὨΙΟΠ 8 ; 
τῃδἱ, 1η ἴδει, Ηοτγοά ἀϊθά οὗ ἃ ἀψδοπέογν Ὀτουρῆς οἱ 
ΌΥ ςο]4 ἰάδδη τῃγουρἧὶι ᾿ησαιτο8 ΘΧΡΟΒΌΣα ἴο 1Π6 
ῬΙΘγοίηρ ΔΓ οἵ [Π6 ΘΓ τηογηϊηρ, δηὰ ἰῃδί τηθηίοη 
15 τη δ ΟΥ̓ [6 δῆρεὶ, δοσογάϊηρ ἴο ἴη6 618} πηοάθ 
οὔ τ ΚΙηρ, δηά ἴῃ ογάθσ ἰο βαν [Πι Ηογοά 8 ἀθδίῃ 
ἸὨ]σἢς ὑς αἰἰγθυϊοα ἴο Π)ινίηθ 1ΠΓοΓροϑίτο. 

Υεῖ, σι ρ]ασηρ ἸΠΟΟΙΒΙϑίθηου, {ΠΟῪ τηδιηΐδιη 
(Π4 1ῃ6 νΟΓῪ ψογάϑβ (οἰ ον της, καὶ γενόμενος σκωληκό- 
βρωτος, ἡξέψυξεν, οἸ ΘΑΥΙΥ δον" τι {Π|Ὸ ἀδὰτἢ 88 πο 
ὑχσουρῃξ οὐ ὈΥ Ὀινίηθ ᾿πἰογροβιίίοη. “Τὴ Ιαβί 
ΨΌΓΩΒ οὐ [ῃ6 νϑσβθ (88γ8 Κυϊη.) ψ ΓῈ τηθϑηΐ [0 ΤὩΟΓΘ 
ΘΧχᾶσαν ἀδῆπο τῃ6 ῃδίυγα οὗ {πε ἀἰβθ856." Απῃά 6 
4445, (αι {π6ὸ Ηοῦγοννβ ογα δοοσυβίοιηρά ἴο τοΐδυ 8]} 
{πἰηρβ, ψἤοβα οϑυ868 ἰᾶὰὺ σοποραὶθα, ἴο ἰηνίβι0]68 
ΔΡΘΏΟΥ, (0 Πδη16 Θνϑθῇ ἴ{π βιάάβθη δηὰ υηυϑιι] δῇδο- 
ΕΠ Οἢ5 οὗ παίυγε απηφοῖς οΓΓ Οοά, δῃὰ ἰο πιαϊηίδίη ἐπ δῖ 
411 στίανουβ ἀἰβθᾶδθθ Ψ6ΥΘ ργοαάισοα ὈΥ δὴ δηρο].᾿" 
Ης {θη σὑϑίδυβ ἰο 2 ὅδ). 421, 16. 3.4. Δηἀ ἢ5 ποία 
ΒΌΡΓΑ, ΟἿ ΨΘΓ. 7. ; δΔη4 ἢδ6 ΘΟΠΊΡΑΓΘΒ ἃ 51Π}}}Δ Γ ρᾶββδρθ 
ΟἹ Μδοο.9, δδ ὃι 56. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπλήγη "Αλ- 
καιος, καὶ ἐνεποδίσθη τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ ἀπεῷράγη τὸ 
στόμα αὐτοῦ, καὶ παρελύθη, καὶ οὐκ ἐδύνατο ἔτι λαλῆσαι 
λόγον, καὶ ἐντείλασθαι τε τοῦ οἴκου αὐτοῦ" καὶ ἀπέθανεν 
"Αλκιμος ἐν τῷ καιρῷ μετὰ βασανοῦ μεγάλης. 

Βαϊ {Π15 ΠγΡΟοΙ 6818 σα π ΟΥ̓ ΩΟ Τη 6408 Ὀ6 δἰπηϊ (6, 
νυ πουτ 5δογιποίηρς ἰἢ6 σγοάϊῖ, δηὰ ᾿ππροδοῃϊηρ [ἢ 6 
ψνογδογ οὗ δὲ. Κα; πᾶν, ψηΠπουὶ σοηνὶςοτηρ ἢ ΠῚ 
οἵ Ἰσῃογδῆςθ, ΒΌρογβ  Π]οἢ, ἀηα ονθη ἱποοΠΒβΙ βίη ΟΥ: 
ΕΓ ΤΥ ρϑτγί, 1 866 ῃοΐ ψῇδί ψο ἴανα ἤθγα ἴο ἀο ντἢ 
76 15} ορί Π] οἢ8, οὐ ὙΠ ἢ “οδορῆμα (Ἰἰπουρἢ [ἢ δοοουηΐ 
οὗ δι. {μι|Κ6 18, ΌΥ ΠΟ πιθ8η8, δὶ νϑγίδησα ΨΊ ἢ18), 
ΤΠ Πἰβίουίδῃ παιγαίθβ (ἢ6 δοοοπάανῳ οαυ86 οὗ 
Ηεγοάβ ἀθδίῃ; (6 δεαστοά ΨΓΠΘΓ σοΟηβι 6 γϑ {Π6 μγὶ- 
ἡπαγῳ ομθ, δνθη [Π6 ἱπηπηοαϊαίθ ἰηϊογροβι[ἰοη οὔ Ηθἃ- 
νη. Αμά 8 1} Π)ο]4 σοοά, ψ ῃδίΠΟΓ τγο ἐλΚα 1Π8 
ἄγελλος [ΠΠ6τᾺ }Ύ, ΟΥ τη ΘΔ ρ ΠΟΥ Ά]}Υ : {Πουρἢ 10 566 18 
Β8 [8 Γ 10 ἴ4Κ6 [{ (48 ἀοε8 [)γ, Ἰ)οααταρ 6). οὗ {Π6 τϑαὶ, 
γεῖ ἐπυϊδίϑο ἀρόπον, οὕ α οεἰεοίϊαί δρὶγι. Ἠς ταῖρι ἴο 

γΟΙ,. ν΄. 2) 
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2 ὅπη). 94, 16. 24 Κίηρϑ 19, 85. [10 18 ρ]αῖη, Ὀγ {Π6 
ΜΜΟΓΑ8 οὐδὲ ἐκείνῳ πρὸς ἀγαθοῦ, ἀηἃ οἰἤοτβ, τῃδὲ .0086- 
Ῥἤυ8 ΠΙΠΊ86 1 (ποῦν Πϑίδηάίηρ ἰῃ4ι Β6 ψ88 δνοῦγ- 
ΔΌΪΥ ἰπΠο]]Πηρα ἰο Ἡοτγοά, δηά 8ρ6δκ8 γϑβρεοιβι!ν οὗ 
ἢΠ15 ΠΟ ΠΊΟΓΥ,) τοραγάρά ἢ18 ἀοαῖῃ 85 {πε εἴϊεοϊ οἵ 58ι:- 
Ρογηδίυγαϊὶ ΓΘ Γροβιοη. 

283, γενόμενὸς σκωληκόβρωτος, σοηδεπιοα ὃν 1008. 
ΟΥ̓ (6 85π|6Ὲ ἀϊβθαβ6 ἀ16α Απιϊοσῆιβ ΕΡΙΡΏΔη 65,  ῃ6 
Πα ἐπαθανοιγθά ἴο 800]18}} {Π6 ψψουϑρ οὐ σά ; 85 
6 ἰρᾶσῃ τοι ὁ Μὰᾶος. 9, ὅ. ἔλαβεν αὐτὸν ἀνήκεστος 
τῶν σπλάγχνων ἀλγηδὼν, καὶ πικροραὶ τῶν ἔνδον βάσανοι. 
Οη {18 ἀἰθϑοα86 σοηβ0}. Βαγίμο! η ἀς Μούθ 5 ΒΙΡΠ:- 15, 
ο. 28, ἃῃά Μεᾶάβ ἀθ Μοῦθὶ5 ΒΙΌ]1ς15, ς. 156. Μδϑηγ 
ΟΥΙς58 οὗ σγοδί πᾶπιθ, ἃ5 ΒοΖᾶ, Ὁδιηοσασια8, ἘΓδβ- 
τὴ.8, Εἰδηογ, Κυΐη, δπὰ Μογα8, ἅ16 οὗ ορίπίοη (δ 
ὈΥ σκωληκόβρωτος ἰ8 ἀεποίεα {πε πιογδιις ροάϊοτιξα- 
γ18, ΟΥ̓ 1ῆ6 Ὀρίηρ ςοηϑυπμημοα ψιἢ νογϊη, οὗ ψηϊ ἢ 
ΤΏΔΩΥ ἰγγδηςβ ἃΓα 8814 ἰο ἢανθα ἀϊ6α, Ἐ Ζοβερδυϑ, 1Ώ- 
ἀσδοά, τῇδ Κο5 0 τ ΘΟ ΟΥ̓ τοοῦπιδ, Ὀυ Β6 ΘΙ (0 ΓΘ. 
ξεν ἃ}} ἴο ἃ ἀυβθηίεου. ὙΠδί ἤΟΟΝΟΣ (85 18 ψ6}} οἱν- 
βογνθά ὃγ Τιρῃίίοοί, ΗἩθδυμηδη, 1 ἀτάποσ, ὅπ Π)οά- 
ἀπΠαρ6,) τηδῪ 6 διιγιθυίεα ἰο ἴῃ ἀοϊοδοΥ οὗ {86 

Ἐ Οὐ (8. Ῥ͵εἰδιεἰη ρτοάμοθβ ὨυΏΘΓΟΙ8 ΘΧϑΙΏρ]68 : 48 Ἡεγοάοῖ. 
ἡ, 405. οὗ μὴν οὐδὲ ἡ φερετίμη εὖ τὴν Θοὴν κατέπλεξε---ῶσα γὰρ 
εὑλέων ἐξέξεσε᾽ ὡς ἄρα ἀνθρώποισι αἱ λίην ἰσχυραὶ τιμωρίαι πρὸς 
θεῶν ἐπίφθονοι γίνονται. ϑυϊάδ5, οὗ Ῥμεγεϊίηδ: ἄνθ᾽ ὧν ἔδρασε, 
δίκας ἔχυσε, Θῶσα γὰρ ἐξεϑεσεν εὐλαίων, ὅ ἐστι σκωλήκων. Ατϊκῖοϊ, 
Η. Α. ὅ, 31. ἐνίοις δὲ συμβαίνει τῶν ἀνθρώπων» νόσημα, ὅταν ὑγρα- 
σία πολλὴ ἐν τῷ σώματι ἧ, καὶ διεφθάρησαν τινες ἤδη τοῦτον τὸν τρό- 
πον, ὥσπερ ᾿Αλκμᾶνα δὲ φασὶ τὸν ποιητὴν, καὶ Φερεκύδην τὸν Σύριον. 
Καὶ ἐν νόσοις δὲ τισι γίρεται πλῆθος φθειρῶν. Ῥαυβδη. Βοοί. 7. 
(ϑρεακίηρ οὗἨ Οβββδδηάθῦ) : οὐ μὴν οὐδὲ αὐτὸς χαίρων τὸν βίον κα- 

. τέστρεψε᾽ ἐπλήσθη γὰρ ὑδέρῳ, καὶ ἀπ᾽ αὑτοῦ δῶντι ἐγένοντο εὐλαὶ. 
ΤΡοΡν. Η. Ρ. 8, 12. 1 υεοίδη. Ῥεσυὰ. 59. (δρεαϊκίπρ οὗ ΑἸεχδηοσ 
ἴθ Προδῖογ) : ἀπέθανεν, ὡς Πσδαλειρίον νἱὸς, διασαπεὶς τὸν πόδα 
μέχρι τοῦ βουβῶνος, καὶ σκωλήκων Φέσας. Ἐυβεῦ. Η. Ε΄. 8, 16. 
(ϑβρεακίηρ; οὗ Ναϊενγίυβ Μαχίπιυθ) : ἀθρόα μὲν γὰρ περὶ τὰ μέσα τῶν 
ἀποῤῥβῥὴτων τὸῦ σώματος ἀπόστασις "γίγνεται αὐτῷ" εἶθ᾽ ἕλκος ἐν βάθει 
συριγγῶδες.. Καὶ τούτων ἀνίατος νομὴ 'κατὰ τῶν ὄνδοτάξω σπλάγχο 
νων ἀφ᾽ ὧν ἄλεκτόν τι πλῆθος σκωλήκων βρύειν, θανατώδη δὲ ὁδμὰὴν 
ἀποπνέειν. Ἰιδοίδης, ἀς Μοτί. Ῥεγϑεουΐ, 338. Ἡορεγουβοὶβ τωθά υἢ]5 
τρϑίυτα γϑοϊἶτ Ἰ ΓΟΓΒΌΒ, οἴ Ἰηἴοσμα ΘοΙΏρτο Πα ἶ, νἐγ 68 15 σΤΕΔῺ - 
ἴθτ. 1 αὐὰ ΑΕΗ. 299, 
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ΠΙβίογιδη, τῆο ψ]ἰϑῆθα ἕο σοῦροθὰὶ {6 οἤδτφιιβ γαίῃ, 
σαὶ οὗ τορατγὰ ἰο Ηογοᾷ δῃὰ ἢ15 ἔδιηἝγ. 

28. ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκε τὴν δόξαν τῷ Θεῴ, 1.6. θασαιΒ6 
ἴα ἴο00Κ ἴο Πιτηβοὶῖ, οὐ ρογηλεοα ἴο 6 ρίνϑη 10 ἢἰ τὴς 
1π6 Βοποιγ ἄϊθ ἰὼ αοἤ 8]οπε. ᾿Εδέψυξεν, δε:ρὶγεά, 
ΤὨσυρἢ ἢ ἈρΡδδῦβ ἔγοῦν Φοδερῆλι5, {παὶ Ἡδροὰ αϊοὰ 
αἴϊζεν ἤνε ἀνε 1Π|π688, γεῖ {Ππ|8 15 ποῖ ἱποοηβίβίθης 
ἢ {Π6 δοσοαηΐ οὗ δῖ, [κ|Κ6, ΠΟ ΟἿΪΥ δαγ8 {πδ΄ ἢ6 
το οὗ 1586 αἰϊδογτάογ, θὰς ποσί ἄοευ 800Ώ. 

44. 45. δῖ. ζὯΚΕ6 ΠΟΥ͂ ΡῸΕΘΒ οἱ ἴο Ὠδιγδΐα [86 ἢ1:- 
{π6γ ργορβϑραίίοῃ οἵ (Π γιβδημγ. δύ να τϑδά δἵ 
νοῦ. 25. ἰἸ85 τοίθρθησθα 9 11, 29. 98δᾳ.; δηὰ νϑῖ, 96. 
ἜΧΔΟΙΪν σοΐοτδβ ψΠὮ α. 9. 

4, Ὁ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε καὶ ἐπληθύνετο. 
Νον {Π6 ἀδ)ίνοῦδηοα οἵ Ρείοσ δηά {Π6 ἀθδίῃ οἵ Ηδθ- 
τοῦ ψου]α οί ἰοπα ἴο ργοπιοίθ {Π6 ἰῆσγθαβο οὗ 188 
Ομτιβάδη πο σίοη. Νοῦ ψουὰ {Π6 τηϊβειὶθ οὗ (ῃς 
ΒΟν ΘΓ. ππιῖηθ, ψῃ]οἢ δυσορθοαρα, 6 υπίδνοιΓαῦ]α 
{ῃογοῖο: βίησοθ βυσῆ δνίι! νι βιδίϊοη8 ἀγανν ΣΏΘΩ ἰο 
το ρίοη. ξῃ ἤυξανε καὶ ἐπληθύνετο ζ} 06] ΓΘΟΟρΡΏϊ865 
8 ἸὩΘίΔΡΠΟΥ ἀοτινοα ἴτοιῃ ἔγυ 8; δῃᾷὰ δ (865 ὑπέσ- 
τρεψαν, ΜῈ ἢ ΟσσυΓ8 μιϑὲ ΔέΘΓ, ἴῃ ἃ ρἰυρογίδοί 5β6Ώ86, 
ἱμἰογϑίδηίηρ, 40 «πέϊοοῆ. (ΟΟμραγα 11, 27 ἃ 29 
886. 13,1. ““Εον (9αγβ Ὧ6) {π6 ὺ 84 σοϑίυγηθα ἴο 
ἈΑπιίοσ Ὀοίογε Βοῖθιβ τρτιϑομηθηςξ δηα {Π6 ἐἰθαιὴ 
οἵ. Ηδβγοά." Βυΐ 5.66 Ὠοάδάπαρθο. 

45, πληρώσαντες τὴν διακονίαν, ““ανηρ ΠΙΗΠοὰ 
{πεῖν οὔοα οὗ τηϊηϊδίθειηρ ἴο τῃ6 αἰδβίγεββθ οὗ (ἢ6 
Ροον. Πληρόω 18 ποῖ πη] ΠΕ υι864 οὗ δοοοιῃ- 
Ρ ΒΕΩΡ; ΔΠΥ τυογῖ, 66 ὅ.ἢ]. Ἰμδχ. 

(ἬΑΡ. ΧΗ. 

Ἔτοιῃ 1158 ΟΠαρίεσ, ἰο [πΠ6 επὰ σὲ {π6 Βοοκ, δί. 
Τιυκο μϑγγαΐθϑ (Π6 ἸουΓη 65 ΟΥ̓ ΡΔὰ] ἀπηοηρ [8 ὕθη- 
{{|58. 
- ἜΠδ6 [ο]]σνίηρ 18 ἃ ΒυΠΏΙΤΉΔΥΥ οὗ νμδΐ 5 γθοοογσάβα"τῃ 
(Π18 σπαρίοσ. | 

Ῥᾳι] ργοσδδάϊηρς Ψ1} ΒΑΓηΔθα5. ἐΠγοῦρῇ δα] θιοία, 
δῃὰ ἔγοιῃ ἴἤθησα το ΟΥρτιβ, ἀϊγεοῖβ ἢ18 ΨΔΥ ἴο δ818- 

ἂν ὦ 
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118 δηά Ῥάρἢο8, δηά ἐἤδγα οἰ δδ[1565 ἃ σογίδιη ΤΔρῚ1- 
οἴδῃ, ψῇο οὰ ορροβϑά ἢϊπὶ (1---12). Ετοιῃ {πθῆσα 
ἢδ ρο68 ἴο Ρεῦρα 'ἢ ῬΑ], δηά το Απίϊοςῇ ἴῃ 
ῬιβιααΔ. ὍΤῆα ὀνθηίβ ψ Ὠ]Οἢ [Π6 ΓΘ ΤΟΟΚ ρῥΪδ 6 γα Πδγ- 
ταίϑα ἴῃ 18---ἤη. 

1. κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν. ϑυθδυά ἐκεῖ: ἃ ΨΘΓΙῪ 
ἐγράπεης 6}110518; 85 ἰὴ ΔΕΟΙΒ1, 4. Μαῖί. 26, 18, 22, 
12. Μδὰῖκ 8,1. ῬΒΠ] δῖ. Φ. 

Οη προφῆται 866 [η6 ποία οΟἡ 1], 427. ἰο ψῃϊοἢ 1 
84, ἰῃδί ἴῃ6 ψοτγά οσσοΓβ 1ἢ (ἢ6 56η86 οἵ δαζογάοϑβ ἴῃ 
1ὴ6 ΟἸεαβεῖσδὶ νυν το Γβ; 88, (ῸΣ 1ῃϑίδησο, ΗἩοσγοὐΐδῃ ὅ, 
ὅ, 21. ὑποδήμασι λίνου πεποιημένοις ἐχρῶντο, ὥσπερ οἱ 
κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ χωριὰ προφητεύοντες" ὙὮΘΓΟ (η6 ΒΑΙΟΣ 
Γεΐεδγβ ἴο ϑοχί. Επηροῦ. ρῥ. 227. 1οἰδη. 1, 891. ΠΙοά. 
δ᾽.. 109. Ηδγοάο. δδδὅ-40. Ἡδιηβίογῃ. δὰ Ασίβίορῃ. 
ΡΙυι. 857. 

ΤΏο διδάσκαλοι ἅΓ6 4980 πηρηςοηθρά ἴῃ 1 (οσ. 19, Φ0. 
δηά Ερῇ. 4, 11. ψἤθσγε β8β6 Κορρθβ. Τῃεβε ψεγα ρ6σ- 
50η8, ΠΟ, ἴογ {πεῖ ψ ϑάοη δηα Θ]οαθθησο, Ψ6ΓΘ ΔΡ- 
ροϊηϊρά ἰο {Π6 οἷἷῆςοκ οὗ αδοϊηρ τη (86 Ομυτοῦ. ΟΣ 
ΒΙΠΘΟη ΜῈ ἤρὰγ ποίησ {ὑτῖῃογ; δυΐ οὗ ,υοἷι8 
ΤιΘη τ] οη 18 τη8646 ἴῃ ἤοη. 106, 21. 

1. Μαναήν. ΤῊ 5 σοΥΓΟΒΡοηα8 ἴο (Π6 Ηθθγ. ΘΠ, 
εοηϑδοῖον. ΤΠπαΐ (ῃ6 Ηοτγοα ἢθγα τηϑηϊοηρά 15 Ηογοά 
Απεραβ, δηά ποί (848 αὐτοί 8 ΒῸΡΡο568) Αρτγίρρα {πε 
ΒΘοοηά, βοὴ οὗ {Π6 Αργῦρρα ψῆοβο ἀθαίῃ ψγὰ8 γοὸ- 
οογα 4 ἴη {Π6 ᾿δϑὲ ὈΠαρίθν, π88 Ὀθθῃ ργονϑᾶ ὃγ ΤΥ αἱςἷ, 
ἴῃ ἢ18 Πιββογί. ἀ6 Μϑηδοἤθῃδϑ. Ἐ 

Ὁ ον Αρμτῖρρα Ζυηΐον παὰ, ννιῆδη ἢἷ8 ἔΆΓ ΠΟ αἀἷεά, δοαγοογ τοδοποὰ 
.ιὴ8 δεαυθηθθηϊῇ γε}, (85 γγχὰ ἰδδγῃ ἴγου) 9 βερῇ. Απί. 19, 9.) δὰ ου 
τπαῖ δοοουηῖ Ο(Ἰαυάΐυδ δὰ ἀδηϊοὰ Ὠϊτη ἴἢ6 δυσοσβδδίοῃ ἴὸ ἢ ΐ8 ἔλ  ἢΟ Σ᾽ 8 
κί πράοῃι, δὰ Ἴοτηηιἰἰεὰ Πίμι, ἴον εὐποδίϊοη, ἴο ἢ 6 ὑυηο]ε Ηογοά, 
Κίηρ οὗἉ (πα]αἰδβ. Αἱ νοβο ἀθαῖν, ἢ] ἢ Παρροπθὰ ἔθου γοδσ δῆεγ, 
ΟἸαυάΐι5 ἀρροϊηϊεά δίτ ἴο ἢἷδ Κἰηράοι ; δπὰ τ ῆθη δ Ὠεὰ γεϊρηῃοὰ 
ἴουγ γεδγβ, ΟἸδιιάϊιιβ, δον. πανῖηρ τἀ Κοη (Πδῖ Κίπραοιῃ ἔγοαχ δΐῃν, 
δη ργοῦδοΥ ἀρρογιἰοπεὰ ἰ( ἰο ϑυγίβ, δεῖ ἢΐτ ουοῦ ἴδ [οἰ Γαγο θβ οὗ 
ῬΠΠΠῈΕΡ 8πηὰ ᾿γβϑηΐδθ. 866 [κε 8,1. Αεἰϑ 12, 1. Ζ2Ζοδερῃ. Αηΐ. Φ0, 
7,1. Βυϊῖ αἰτπουρῇ {μἰ8 Αρτίρρα ἢϑδὰ γεοεϊνθὰ ἴνγο (δἰ γαγοῦ ἰδ ἔγοῃ 
ΟἸαυάϊι5, πα αἀἰά ποῖ ὕδαγ 16 }1}6 οὗ ἐδέγαγοῖ, Ὀυΐ Αἷπρ; Ὀδοδυβα, 
Ὀεΐογε ἴποϑε δἰ γαγοΐἷα8. πδὰ θεέ ρίνθῃ ἴο τω, ἢ δὰ Ὀθδβεὴ Κίηρ 
οὗ Ομιδλίαἷβ : αηὰ ζῸΓ ἱπαί γεΆβου ἱϊΐ 18 (ῃαϊ ἢ6 18 ἤδνεῦ οδ]]6ἀ ὈῪ δὴν 
οἴδοι πϑῖης ἰπδη Κίηρ ΌῪ Ζοβερῆι δηὰ δὰ] (Αςίβ 26, 4, 13,109 ἃ 
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Ὶ. τοῦ τετράρχου σύντροφο. Τἢδ6 ψογά σύντροφος 
18. ῬΓΟΡΘΙΙΥ δη δα]θοίνε, ἀδποίηρ “Ὀγουρῃϊ ρ, εἀὰ-. 
οαἰϊρα ψ ἢ :᾿ δι 10 ἤογο βϑοϑιβ (ο 6 ἃ βιιθϑίδηϊζ,νο,. 
ἐοτπηθά Κα οἷν ψογάβ ἐοβίεγ. σοι γ, Ὡδη16-88Κ6, 
Βοά-ἔ ον, ἅς. ὅϑ6ε Αςῆ. Τ7αῖΐ. ὅδ, 868. οἰϊοα Ὀγ 
γυ εἰβιβίῃ. 80 4180 ὀμογάλακτος, ἜχρΙαϊποα. οοηἰαςέα- 
πομδ ἴῃ 1ῃ6 Ο]οββασγὶθβ, δη ἤθγα υβϑὰ Ὀγ τ[ῃ6 Ψυϊραίθ. 
ΜδὴΥ οΟἴΠΟΓ Θχδρ]68 οὗ (6 ψογὰ ἴΔῪ Ὀ6 866ῃ [1ἢ 
γνειβίθιῃ. Τῆι ἃ ἀποποίρά, 158ἴ, ἰοβίογ- γοίῃοσ ; 
ΦαΪγ, ὁπ6 Ψῇο ἴοοκ ἢ8 ἔοοά νι δηϑίμοσ, ἑαδίο. ἐεἰ- 
ἰοιυ ; 8αἸγ, 8. ῇοο - Ὁ]. ὙΠ6 ἴθι πὶ γὰ5 ΘΒρθ αν 
ΔΡΡΙΙοα ἴο οἰ] άγθη  ῇο ψογα Ὀγουρῆ υΡ 88 σοιηρᾶ- 
ΠΙΟΏΒ ἴο ΚΙηρ8, ῥΓΙης68, ἅς., δηα βῃαγρά {Πεῖγ ἔοοά 

. Δα οἀποείίζοη. ΟΥ̓ 118 ψα ἢηά τηδηίίοη. ἢ Ὠιοάον. 
δῖ... 8, 10. Ρ. 240. (εαϊ:. Υῆ᾽ ε5858.).ς δπὰ 1, δὅ8, 62. 
2 Μδος. 9,29. (δεε Μυμπίπο, Ηδρμοεῖ, δηὰ ὙΥεῖ5.). 

Τὸ ψΟἢ οὗὨ ἴῃ6 ἄῦονβ οἶα8865. Μδῆδθῃ ἴὩΔΥ ὃὉ6 
Τοίδγγοα, 15 βοπιον δῇ ̓ ηοοτίδϊη. Εγαϑιηι5, τοί, 
δηά οἴοτ5, Ηχ οἡ [ἢ6 βεοσοηά; Ηρφιιπηὰηπ δηα  αἰςἢ, 
γῇ τότ ργΟΌΔὈΠΥ, οη (ἢ6 ἤγβί. ὅ66 ἢ]8 Ὠ)158οσί. 
δῦονο. Γαίειγρα το, Ἐ 

ᾧ, Βεΐογα [Π6 σοηνογβίοη οὗ (ὐόογῃθ 8 (48 Ψψα οὁὉ- 
βοσνρα δί 10, 1.), (8 Αροβίῖεβ δᾶ σβοθινεα οἠΪνῪ 
οἰγοιιπη οἶδα ργοβοϊγίθϑ ᾿ηἴο (ἢ6 (ΓΙ ϑ(1Ί8 ΒΟΟΙΘΙΥ ) 
ὯΟΓ δὰ [ΠΘΥ Ῥγθδοῃοθα (ἢ6 ΟΟ5ρ6ὶ] ἴο (Π6 (εηΈ168. 
Βυΐ ψ θη ΟὐγΠ6] 1118, 8 (ὐθηΐ!]α, ννα5, Ὁ (ἢ ρῥτον!- 
ἄφηςς οὗ Οοά, τϑοοινοά ἰηΐο ἰῃδι βοςϊείν. δηα ἴπι.8 
{Π6 Φοτγυβαϊειηα Ομ τοῦ Π8 δΔοκπον]οαροα (δὲ {16 

41), Όγ Ἐεδίῃϑ {11 ργεβϑίάθηϊ (αἱ Φδ, 24 ἃι 26), δηὰ ὃγ [αἰκε (Αςῖδ 45, 
19,14. 26, 80). πεηςε 1ἰ 18 οἶθδὺ δι (ἢ6 Ἡφτοα πογα οδ] θα ἐείγαγοῖ 
8 ηοῖ {Π6 ϑαη8 τῖτ ἴῃ6 Δρτρρα ὑῆο ἰὼ (8 ὈΟΟΚ Κα (8}}9 
Κὶπρ. (Ῥ γα]. ἢ.) 

" γα ἢ τευ σκβ δαὶ ἴΠ6 συντρόφοι υδε ἴο ἢὈκ οὗἁὨ ὨΘΔΙΪΥ (ἢ 6. 
βαὴ6 ρα; ἡ ἢ, ̓ ξ τ δῃρροβε (ἢ8 Ηδγοά ἤεσα τηεηιοπϑά ἴο ὃς 
Αρτίρρα ἴῃ βεοοηά, νου ]ὰ πιακε Μεηδεη Ῥυὶ δευεπίδεη, Δ ἃρ6 υῃδί 
ἴογ ἴπ6 ννεϊ σον οδβῆοε οὗἉὨ ἴδβ πον ἱπ (Π6 ΟὨυτοΝ ; Ῥἤ Γαδ ἴΠ6 ἀρὰ οὗ 
Ἠετγοὰ Αηζραβ ννουϊὰ θ6 νεσῪ δυ 806 ἴο γαῖ ἰῃαὶ ΟΒοα νου] γος 
ᾳυΐϊγΕ. Ηδς πιούθονοῦ οὔβογνεϑ, ἰπδὶ Ηδγοα 18 ἤθγα οαἰέεα ἐεέτατοῆ, 
[βουρσἢ πα δὰ Δἰγεδαν Ὀδθὴ ἀερτὶνεά οὗὨ ἢΪ8 ἰεἰ ΓΑΓΟὮΥ, δῃὰ δϑηΐ ἰηῖο 
Ὀδηϊθῃπιεηΐ ; ΕΥ̓͂ ἃ ουδίοτῃ ἔγεαυεηΐ ἴῃ ϑογρίυγα, ἡδηλοὶν, οὗ ρἰνίηρ 
ῬεγΒΟΏΒ ΔηΥ {}{}6 οὗ αἰ αν ν᾽ ἢ ἢ ΤΠΘΥ Ὦαᾶνα ὁποα δόογῆε, δη σΌΠΟΓΑΙΪγ 
ἀεπομιϊηδίηρ' ΔΥ τὨΐηρ; ἔγοτῃ 1(8 ᾿γ 8{1Π6 5ἰαία. 
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ἱπδίσχυςίοη οὗ ἴῃ Οδηξοα 88 ἀρτθοδδ}α ἰο {π6 Μ}} 
οὗ σοί, 5ομθ ΟὙργδη8 δῃά (υγθηθδηβ Δα οοτητηϊ- 
ηἰοδίοά (Π6 ἀοοσίγιηθ οὗ (ἢ γε ἰο (ἀθηι 68 οὗ Αη- 
Ὀοςἢ (11, 20), διὰ τ6 ΟΠ σοῦ αὖ Ζεγαβαίθῃ πὰ 
βοηΐ Βαάγμδθδβ δηα 841} {π|{Ππὸ’, (δὲ [ΠΟῪ τηϊρἢ ἴογ- 
ψαγὰ {Π6 ψοΥκ 80 Παρριὶν θορυῃ (11, 22 ὅς 256). Δπά 
[8686 ξο]ουγηϊης (Π6ΓΕ ἃ γοῶσγ, ἰδυρε ΟῚ} 906 .}8 δῃά 
(ὐεηι}168 ρῥγοιηϊβουουϑὶγ. Βιιΐ πον τη6 (ΓΒ 188 
ἍΈΕΓΘ ΔΗΧΙΟΙΒ (ἢδι {ἢ 6 ὥσερεὶ 8ῃΠ0ο ἃ θ6 τηογα Ἡ]ΟΘΙΥ 
Ρτγορεραίοά διποὴρ (6 (θηΈ} 68; 50 {πὲ ἤτοιῃ 86 
σΟὨσΓΟδ. ἢ δὶ Δητοοἢ οΟΥΠΟΥ ΘΟ ρτορσδίϊοη8 ΠΠΕῚΣ 
8 σοηρτγαίοά, 88 ἴγοπὶ ἃ σοσηπηο ρϑσθηΐ. ΤΠογαίογθα 
ἴ[Π6 οΠ] 6 ἰσδοθογα οὗἩ [86 (Πυγοῦ τοὶ ἱορϑίποσ, ἴῃ 
ογάθσ (ο οἤυβθ ἔγομι δηλοπρ' {Π6πὰ 80π16 0 Βῃου]ά 
βυϑίαίπ [086 ψο γ οἷος οἵ Ῥγοιῃηυραίηρ ἰΒ6 
(ὨΠσιβιίδη ἀοοίγηα διηοηρσ (6 Ο΄ϑηέΐ[ς. 

4, λειτουργούντων. ϑοηηα δηίϊθηΐ ἱπίοργθίθιθ, 88 
ΟὨγυβοβίοιῃ δηὰ (Ἐοιπηθημιβ, υῃάογϑίδηα ὈΥ̓ {18 
»γεαοῤίηρ ἐς Οοδρεί. Βιιῖ (48 15 ορβοσνεὰ ὈῪ Κιυι:- 
ΠΟΘ]. [Π6Γ6 15. ηο ῥτοοῦ (δὲ (ῃ6 σοπρτορδίίοη νγἃ5 88- 
ΒΘ] ]6α, Νον λειτουργία ΡΓΟΡΟΙΥ ἀσηοίαβ {Π6 ἀ15- 
εἴαγρε οὔβοιηβ ἼΡΟῚς οἴῆοθ, νῃοίποσ γε ρίοις οὐ εἷυϊί. 
Ιῃ {Π6 ΟἸαδββῖςδὶ Ἡγί[6Γ8 1{ [8 Αἰπηοϑί αἰ ψὰγβ θηρίου 
οὗ τῆς ]Ἰαἰίογ ; ἴῃ ἐπ ϑαογρᾶ ψγίίογβθ, οὐ {86 "ἄκονα 
Ηρηςο [{ 8. ἀ864] ἴῃ (ἢ6 ΟΙα Τοβίβπηθπί, δηά βοπηθ- 
ἘΠῚ 68 1π (Π6 Νανν, (485 Ηδῦγ. 10, 11.) ἰο ἀδῃοίβ {86 
τη ἸηἸβίγαίοη οὗ ἴῃἢ6 Ῥγίθδίβ δηὰ [,νιίοβ. 7676 ἮΘ 
ΤΏΔΥ υηάαθιβίδηπ ὈΥ {18 ἰογαι (ῃ6 ΨΠΟΪ6 οὗ Ὠὶνῖηθ 
ΓΒ, ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ ργαψοΥ ; βιϊησα ἔλϑίϊηρ 18 δα ἀ66, 
Δα [Π6 ἔνψο ψθγα ἔγθαθθηῦν οοη]οϊη6 ἃ. ὅ66 Μαῖίϊ. 
17,21. δὰ [μ|Κὰ 2, 87. αἱηοοὶ, ἤονψόνοσ, [8 Κ68 
1Π6 νηστευόντων 0 ἤᾶνα τηΘΊῸ]Ὺ {ῃς οἴἶεοί οὗ γαϊβιης 
[86 Βιρῃ!δοδίίοῃ οἵ λειτουργούντων (88 ἴῃ 14, 28, προ- 
σεύχεσθαι μετὰ νηστειῶν), ἀῃα {ΠῚ} Κ8 10 ἸΏΔΥ, 1Κ6 ΤΏΔΗΥ 
Β|Π11|8Γ ΡὮγΑ568, ἀδποίβ οὐ ἰοργαψ ἐεγυοπέζψν. Βαϊ 
{8158 866 Π15 βαρ διῃίηρ ΑΥ [Π6 5686. Αὐσοογάϊηρ ἴο 
1ῃ15 τοά6 οὗ Ιηἰοτγργοίδίοη {16 ἐ] ον ίησ σογά5, τότε 
νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι τηιϊιδί Ὀ6 51Π|1| ΑΓ] τη- 
ἀεγβίοοῦ ; γῇ θγοᾶ8 νηστεύειν (Π6Γ6 ον ΘΠ ΕΠΥ τηΘΔῃ5 ἴο 
αρροὶπέ α ζαδί. 
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ῳ͵ ἀφορίσατε δὴ τὸν τε Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον. 
Τρ δὴ 15 ὈγῪ ἩΑΛΈΟΝ {πΠουρσῃξ ἴο Βαανα (48 οἵ 6) 
8η ἠογίαξίϊυο ἔογοο; δὰ ἢθ που τϑηᾶοσ ᾿{ φιαϑα. 
[0 866 }8 ἴο βίδηα [ὉΓ ἤδη. Οὐ νογὰά ποιϑ 18 βἰ ΠῚ Ὺ 
Θιηρίογαά. 

15 86 οὗ μοι, ἴοο, ἄδϑογνϑβ ίο ΡῈ ποίίςοα ; νηΐοΣ 
18 ἰουηα ψ1 ρΡῃγαβθϑ οὐ σοπιπιαηάϊηρ. ὅὃο ΤΒυσγά. 
4, 200. ΒεΕΚΚογ. ἀλλὰ τὰς πύλας τις ἀνοιγέτω ἐμοὶ 
Ὑογα 1 88}4}} δάδυςσθ ηυμηργοῦϑ δχϑιῃρο5 οἵ [ἢ 18 
Ἰάϊοπι. Τὴ6 μοι 15 βοιηδίϊ 68 ΘΙΕρ ΠΟΥ Ρ]ΘΟΒΆΒΙΙΟ : 
θας ΠΘΓΘ ἴ{ βίρηϊῆεδβ "0" πιψ δεγυΐοε; πιὰ (Π6 ΕΠ] ηρ 
ψΟΓ8 εἰς τὸ ἔργον ἅτε δά ἀρ ὈΥ ψγγ οὗ ΠῊ αβνμν τὴν 

Α8 ἰο εἶπε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Κυϊηοοὶ (6}}8 υϑ (ἢδί 
{6 σοιηπχαηϊοδίίοη νγἃ8 πηδάθ θγῪ {86 τηοι ἢ οὗ 8ΒΟ16 
οὔ οὗ {ἢ6 ςοηργορδίίοη, Ῥγοῦδθ]νΥ οηρ οὗ {Π6 Ρεο- 
ἌΝΩ  Βιυύ [ἢ8ῖ 15 τῖοτθ [ἤδη ἢ6 ΟΥ ΔΠΥ Θ16 6ἶ88 οϑῇ 
[61]. 
ΤΠ ἔργον αν] ΔΘ Ώ ΕΠ ἀδηοίοβ ἐπ οΟΥ̓ο6 οὗ ργϑδοϊιεηρ 

{Π6 οβρεὶ ἴο {116 ὦοηῖίϊοο. ᾿Αφορίδειν δ'ρσηϊῆεθ ἴο 
βοραγαίθ ἴτοπη, οἴιι86 ἔογ, ἀδβιρῃδίθ, ἀθϑδίίηθ υηΐο, 
ὅς, (66 5.ἢ]. [.6χ.) Αἱ ὁ {πογα 18 8ὴ 6}}1ρω818 οὗ 
εἰς ; δῃά Κυϊηοσὶ γϑιμδικβ [Πδὲ ρΓΘβΟϑ: ΓΟ Β δΓ6 οἵ ϊί- 
ἰοα ᾿»είοτα (6 το αξῖνὸ ὃς, νἤρη (6 βυρείδηςγ 65 ΟΥ 
Αοβυκὸν ἀεοιηοηβίγαίινο, ἰο ψὨΙΟἢ (ΠΡῪ 816 Ροίδγοί, 
ᾷν6 ἰἰθπὶ 86]οϊηθά ; 85 ἱπ Ρ]δίο, Ρηῆϑοάν. 91. ἢ ἐν 

τούτῳ ἀπόλλυμεν ὥσπερ καὶ λαμβάνομεν, (ΝΜ ὮΘΓΟ 868 
ΕἸβοῆθγ), δηά ΝΘροϑβ, ὙΝ σιμ. 8, 1. ΙπρΙ61Ὁ ἴῃ 6Δῃ- 
θη την ἀϊ8π| 48) Ραΐρσ δι. 
, Προασκέκλημαι ἰ86 ὈγΥ Κιιποοὶ ἰάκοη ἴον κέκλημαι. 
Βυῖ ἰδ Δρρθᾶσγβ ἴο Ὦανα πιο ἔογσοβθ (ἤδη [Π6 51:10 0]}8 
νϑῦρ, δηά β8ίρῃϊῆθβ [0 6411] ἐο δὴγ οδοθ, ἀθϑίιηθ, 46- 
δἰφηδίθ, δηα Δρροϊηΐ ἐο Ἰ{. 

8. νηφτεύσαντες καὶ προσευξάμενοι. Ἰυΐηοοεὶ τοη- 
ἀο6γ5 (ἢ8 ψογήβ, “" ρϑγδςῖ!5 ργθοϊθι8 δἴψιιθ 16} η10." 
Βιιῦ ΨὮΥ βῃου !ἀ [16 μὺϊ {Π6 [λδίίπρ αὐέον {Π6 ῥγαΥθυ, 
Ψ ΠΙΟἢ ἴῃ τἢ6 ΟΥἹΙΡΊΗΔΙ βίδη 5 ἤγο 9 Βορβιά685, ἰ νοι] ὰ 
μάνα Ὀ6θη Ὀείζος ἰγδηβίθα, “ ἰηἀϊςίο 6] ηίο.᾽ 

Καυϊηοαὶ Ὄὔβογνϑβ, (ἢδι ὈῪ {818 ᾿πηροβὶτίοη οὐ ἤδη 45 
{ποὺ ἀΙά ηοΐ ταοοῖνο (6 δ ΠΟΥ ΠΥ (9 νδηρθ!!Ζα (ἢ 6 
Οὐδμτ 168; 8ιΠ606 [ΡΥ Πδἀ Ὀοίογο ἐδιιρέ δί Απιϊοςὴ 
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(11, ἐῶ 86ηᾳ.) ; θυΐϊ {πὶ ὈῪ {Π|8 σΘΓΘΙΊΟΠΥ {ΠΟΥ ΟΠΙΥ 
πρὶ οτοά {ἢ6 Ὀ]οβδίησ οἱ οὐ ὕροη {πεῖν ἰαθουτβ. 
Απά [ἐ ἰβ8 ἔγτὰθ (δι 1πιροϑοη οὗὁὨ πη 8 βοτηθί 65 
ΠΏΡ]1οἀ Ὧο πιογα (866 ἴΠπ6 ποίθ οἡ 8, 15), Ὀυΐ 11 ποῖ 
ὈΠΙΓΘ]ΘΠΓΥ ἀσδηοίοα ἀοεὶσηαέϊοη ἀπ Δρροϊηϊπηθηΐ 
ἴο ΔῺΥ οἵα. [1 {πδγϑίοσα ἀργθα ψῇ ἢ (πο86 (Οπι- 
τηϑηίδίοτβ, ΨηοΟ δϑϑίρῃ ἐῤαΐξ 86η86 ἴο {Π6 ψογά ἦθγε. 
Βαβι 6β, (ῃ6 ἀφορίσατε, γι.8[ )6ΌΓ6, 866 Π|8 [0 Γεαυϊγα 
1; 4180 ἰῆ6 Ο]] ον, ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος 
τοῦ ἁγίου. 

γε τὴ οὔβοῖνο; [δὲ (ΠΟΥ ΨΟΓΘ Θβρθοῖ ἢν ἀ6α!Ι- 
ςδίοα ἴο {Π6 δυδέοπιαἐϊοαί ἀνΔηρο Ζαϊϊοη οὗ (Π6 σδη- 
ἔϊέο8. 

ϑ. ἀπέλυσαν. ΤῊ 5 νοτά ἢδΔ8 0 ΡΔΓΓΟΌΪΔΓ 86η86, μυϊ 
1ὰ οἴη ἔοι πα ἰῃ βεηίθηςσοβ οὗ {[}19 ΚΠ. [{ πῆᾶὺ 6 
τοηάεγοά, ““ Δδηά 80 ἐϊϑιηϊ586α :᾿" 88 [ἢ Ασςίβ 16, 80. 
οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες" Δηὰ νοΓ. Φῶ ὃι 28. δ0 νογ. 88. 
ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης. 

4. Σελευκία. οἰῖγ οὗ δυγία, βιυαϊοὰ αἱ (ῃ6 
τηουτἢ οὗ (Π6 Οτγοηίθβ, δηά ορροϑβιὶία ἴο υργυβ. ὅ66 
ννειδίείη πὰ 16 Οδορτγαρθιοαὶ τψυθτγβ, πο] πα] ηρ 
Μαυγϑβίυ8, ὕγρε. 1. 21, Ρ. ὅ6 86α. 

6. διελθόντες---ἄχρι Πάφου ῬΑρΠΟ8 Ψγἃ8 ἃ ΟἰΥ οὔ 
{π6 ψοϑέ οοδδί οὗ υργιυ8, σἤογα {π6 Ῥγοσοηβαὶ ποἰά 
ἢϊ19 τοϑοίάθησο, [{ γ)͵ἃ8 ἔλπιουβ υγ τῇς ψόγβῃ οἵ Νε- 
118, ἴο ΠΟΙ ἃ τηοβῖ βρ͵6 14 ἰθρ]ς δὰ Ὀδοη 
ογθοίθα, Ηρησο 1ῆ6 οριπεῖ Οὐνργία δῃὰ αρῆϊα, 
οἴη ρσίνοη (0 δηυβ. ὅ66 Ηον. Οἀ. 1, 80,1. νΙτγρ. 
δ η.1, 415. αοῖι. ΗΙ8ι, 2, 8, Δη4 Μεηβδ8. οἢ Ουρτγ. 

. 42. 
ἡ Βαγηδῦαβ δηα ὅ8ι} {πογοίογο ἰγανουβοα (Π6 ψῇοΐα 
ἰβἰδῃηά : [ὉΓ Ῥαρῇοβ ψ88 βι(τῖθὰ οὐ ἰἢ6 ψοϑίῖ, δηά 
ϑ 8118 οἡ {Π6 δαβίθγῃ σοδϑί. Ηδθηςα ἴῃ 8οη6 Μ55. 
ὅλην 18 ἰουηά δάαρθά, ψηϊοἢ ἢ8458 θδθη γαοοϊνοα ᾿γ 
Οτίθϑῦασῃ. [{, βονανοσ, ϑανοῦγθ οὗ ἃ ρἷοββ. (Κυϊη.) 

6. εὖρόν τινα μάγον---Βαρϊησοῦς. ΒΥ μάγοι ΘΓ ἀ6- 
ποίοα Ρδύβοηβ νϑβαα ἴῃ {ῃ6 Κπονίθαρο οὗ πδίιγαὶ 

ΟΡΒΠοβορῆυ, θα  ΨΠο ἴοο οἴἶθη, ἴτοτη ἀνδγῖσα ΟΥ 8πη1- 
Ὀἰϊτίοιι8 τηοίνο8, αυυβοα 1 ἴο ἀδαοασῖνα {Π6 νυΐϊρᾶγ. 
(ϑοε {πὸ ποΐβ οἡ 8, 9.) Ηφῃσθ [18 Βαιγθϑιιβ 15 οδ 68 



ΛΟῚΒ ΟΣ ΤΗΣ ΑΡΟΘΤΚΕΘ5, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 409 

ψευδοπροφήτης, ΟἸΤΠ6Γ θΘοδιι86 ἢ6 []8εῖν ργείθηδρά ἴο 
06 ἃ ΠὨ)ινίηο Ιδραίε (8, 9.), οὐ 88 θείηρ οὁὴ6 Ψῇο ρῥτα- 
ἰΘη464 ἴο ῥτγοϑάϊοι ἔυἴυτα ονθηῖβ δηά ἰΠ6 ἐοσίιποβ οὗ 
ἴηθη, ἔτοτη [6 ρῥ]δηθίβ, βίδϑ, δῃᾷ οἴδεσ Ἵϑ᾽ ϑείδὶ 
ΒίρηῃβΒ. ὅδ66 Ριοροζγί. 4, 1. (Κυΐη.) Βαρϊησοῦς βἰρηΐ- 
ἢδ8 50η ΟΥ᾽ ϑυοεῆωα. 80 Βαγίϊπιοιις ἴῃ Μδτῖ 10, 40. 

ἢ. ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτω, “““Ο 88 {1Π6η ψΠ ἢ 
(ἰ. 8. νἰβιεἴηρ) {86 Ῥτοςοπβυ." Καυΐηοοὶ γεπᾶάθγβ “" ἴῃ 
67}0.8 σοῃίδίι," δηά γοΐοιβ ἰο Μαγκ 9, 90. 1μΚὸ 24, 
44. δΔῃὰ Αοςἰϑ8 4,18. 7,2. ΒοΖα, ατοίϊυ8, Ηδητηοηά, 
1 Ἑπίδαϊ, δὰ οἵἴδογβθ, βαῪ [πδΐ (Π6 {Π|6 ἀνθυπάτος 
Ὑὰ8 ΠΉΡΓΙΟΡΘΙΙΥ ΔρΡ]16ἀἃ ἰο {π6 (ὐονθγηογ οὗ ὔΟυρτιι8, 
(5 [ΠΥ ΘΒ ΡΡοβ6) ὈΥ ΨΑΥ οὗ σοτῃρ]!πηϑηΐ, νἢ116 ἢ6 
ὙΆ8. ΟἾΪΥ ἀντιστρατήγος. Βυΐ (45 Πυοάάτ! ἀρ τρ!} 
Οὔβογνθ8) Ὦγ. ἀγάπου ἢ88 στῇ ρτγοαῖ ΘΓ ηρ᾽ νἹη41- 
οδἰδα (Π6 δοουγδου ψ] ἢ ψ]]οἢ δῖ. ΓΚ 8ρθδῖκ8, δπὰ 
βῆδνη ἴτομῃ ὮὨϊο (1... ὅ8. Ρ. δ04 Α. δηά 1,. δ4. ρΡ. δ28 
5.) ἰδῇ (ΠΘῪ ΠΟ ῥγοϑι θα ονοὸγ (6 Βοιιδὴ Ῥχγο- 
νΙΠ068 ὈΥ [η6 δρροϊπίιηεηϊ οὗ (Π6 ϑεηδίοθ, (8ηά (γ- 
ΡΠ ψ885 ΠΟῪ οἵ (μα πυπῦεσ, τπουρἢ ᾿ ἢδΔα ΟἤσΘ 
6οὴ Ῥγείογιλη,) ψογα οαἰ θα Ῥγοςοηβι]8, ἐποιρῇ 

{Π6Υ δα πονοῦ ἢΠ]6α, (6 σοηϑυΐαγ οἤ ΔΓ; ΙΓ ἢ (88 
τ νἀγπει Ὀγ (186 Βαβιὶ (ὐοηβι]αγ 68) 88 {Π6 σα56 ψ 1 ἢ 
{16 ρσονθγηογ ἴῃ αυαβίίοη. 

Κυϊηοοῖ [458 4130, ψ ἢ ργοδί ἀΠ ροηςθ, σοι ρ] είον 
7υβ:ῃεά (Π6 ΔοςσίγδοΥ οὗ δι. [κα ἴῃ ΠογΘ υϑίηρ {Π8 
[ΘΓΠΊ. 

ἡ. ΒΥ ἀνὴρ συνετὸς 18 τησδηΐ ἃ πηδη οὗ ἰη(ε] ]Π!ΠρἜηῃςο, 
ΔὈΪ 168, ἃ οἰδυθῦ τη. 80 ἐρ νον αν τ 74. δῃὰ 8, 
87. οἵ β88ρ6. ΤῊ 8 σογγοβροηάβ ἰο ψῇδὶ δ], Δμπαῖ. 
1. (εἰς Ὀγ δ εἰ8.) βᾶγ8 οὗ {Π 6 ργοσοῃβι}] ἤθγα τηθη- 
Ποηθά: τοῦδε τοῦ νῦν ἐπάρχου τῆς Ῥωμαίων, πόλεως ἀνδρὸς 
τὰ πάντα πρωτεύοντος ἔργοις τε καὶ λόγοις τοῖς ἐν Φελοσοφίᾳ, 
Σεργίου Παύλου ὑπάτου! Απὰ ἀδ Ῥτεηοί. Σέργιός τε 
ὁ καὶ Παῦλος, ὃς οὐ μέτα πολὺν χρόνον ἔπαρχος ἦν τῆς 
πόλεως, καὶ ῳλάβιος----ἐσπευκὼς δὲ περὶ τὴν ̓ Αριστοτέλους 
φιλοσοφίαν, ὥσπερ καὶ ὃ Παῦλος. Ἐγοπὶ ΨΒΙΟὮ ἰΐ ἃρ- 
Ῥθδᾶγβ [μῃδΐ ἢ6 ψν88 ψ)6}} νεγβϑα ἴῃ παΐυγαὶ ΡΠ] ΟΒΟΡΏΥ ; 
δηά ργοῦΔὈΪΥ ἔοτ {Παΐ Γθᾶβοι) (Ἔϑρθοία!ν ἃ8 ἢ6 πκυδί 
ἢᾶνα β6θη {{|6 ἔοἱγ οἵ ροϊ γε οι), νγα8 οὐ]ενδίίηρ' {Π|6 
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βοςίεἰν οὗἉ Βαγ-Ἶθδβιιβ, γῇο, θθ81:46 σοφιμηθηϊοδίίηρ, 1η- 
[οττηδίϊοῃ οἱ {86 ῥγίποῖρ!ς98 οὗ παίαγαὶ ΡΠ] ΟΒΟΡὮΥ, 
οουϊά ἰηβίτιςς πἰπι 1 (Π6 Κπον]εάρα οὗ ος σι 
Οοά, 845 ςοπῃίαἰποά ἰῃ ἰπ6 “2188 ορίοη, Ηΐδ8 
βαηαϊηρ ἴον Ῥᾷι} δηἀ Βαιῆδραϑ, [6 ργφδοίθγβ οὗ 8 
το σίου ψ ίοἢ ῥτοίθϑβοα ἰο 86 δῇ ᾿πηργονθθηΐ ὈρΟη 
Ζυάαίδ), ψὰ8 ἡ δὶ ψὸ πρμς οχροοί ἔγομῃ 8α συ γῖοι 5 
8 ἰηνοδιραῖοσ οὗ {γι ἢ. 

8. [λικα ἀοφρθ ποί ροϑβί νοὶ ΒΔ ἰπδί {ΠΟῪ ρᾶνθ 
ϑεγρίυϑ (Π6 ἀεῖα:} οὗἁὨ ΟΠ γι δι δη ἀοοίγηα ἡ Ιοἢ δ ταὰ- 
υἱγοά, Ὀυξ ᾿ξ τὺ ὃς ἰηΐογγθα ἔγοῃῃ ψμδΐ [Ο]]ονν8. 

Τμῖο Κιπά οὗ δγαολνίοσία 18 ΨΘΡῪ ἀρταοαθῖα ἴο ἐπ 
ῬοΟρυΪαγ βίγϊα; δηά ψ πᾶν Αἰγδαυ δά βδθνϑγδὶ 1η- 
Βίδῃς68 οὗἨ 1{. 

8. ἀνθίφτατο αὐτοῖς, ὁ , οοπέγαάαϊοΐοα ἐδοι; 8.5 
ἴῃ Οἱ. 2, 11. 9 Τίη). 4, 1ὅ. 

8. ᾿Ελύμας, ὁ μάγος, [ΟΟΒθΠ6Γ ΨΜ0 6Ὲ2]}} γοραγκβ, (Πδὶ 
[Π6Γ6 5 6 Γ6 8η δ}  ρ818 οὗ τουτ᾽ ἐστιν, 88 ᾿Αββά ὃ πατὴρ 
ἴπ Βοιι. 8,15. Εογ ΕἸγηιδϑ (ἰγοὰ τ[πΠ6 Ατγϑρὶς 4 - 
ἸΩΩΉ, ιυΐδ60) βἰρηὶῆοθβ πιασιθ. Απά {15 (48 Καυϊῃορὶ 
ΟὈΒαγν68) ψᾶϑ 16 ΠΔΠῚ6 ρίνθῃ {0 ἴἴρ τῃϑρὶ [ἢ 
ΑΥὐδΡΙΔ. ἢ 

8. διαστρέψαι. ΜΑΙΟΚηδοῦ ψομ] τοδά ἀποστρέψαι. 
Βυΐξ {Π|8 σοῃ]θοίαγα 18 ὈΠΒΏΡΡογίθα ΡΥ δὴν Μδϑ5., 
δη(ἀ {Π6 ρῥγϑϑϑηΐ γϑδαϊηρ 18 σοηβγηθα Ὀγ Εχοα. ὅ, 4. 
(58ερι.) ἰνατὶ διαστρέψετε τὸν λαὸν ἀπὸ τών ἔργων; δ0 
{πΠ6 [,Δἰ1η ρογ-υογίο. 

9. Σαῦλος ὃξ, ὁ καὶ Παῦλος. Ηφηροίοτνετγά 840] 18 
ς816 4 Ὀγ ΓΚ βαμί, (ἰπουρσῇ Ὀοίονο ᾿ηναγ θ]ν ϑαμέ, 
ΟΠ. 8Γ6 ΟΥ̓ ορπίοη ῃδὶ Πα ᾿8α ἔτομῃ {π 6 Ὀορίπηϊηρ 
ἴγο π8π|68, οὐ ψῃϊοῆ ϑαμΐ ψ88 σίνοη ἢἷπὶ ὈΥ Ὠ18 
Ῥδγθηΐβ, δ΄ [118 οἰγοιπηοίβίοῃ : δῃᾷ {πὸ οἴπος (βαμέ) 
ψ85 Δα ἀρὰ ἴη ΠΠ᾿μβ γαϊίοη οἵ [15 θϑίηρ α Βαπδῃ οἱτ- 
Ζβη. Βιυΐ (48 18 ψ6}} ορβογσνβα ὃγ Ὁ ἴβιυβ, Μοὶ, 
[,οἱά, Ρ». 47.) Ιλικα 44 ᾿μτῃργίο ᾿πναγίϑο]ν ςΑ}164 

ἈἘ Τῆυϑ οἷιγ οἷά τυυοτεϊ νν]2Ζ- 81. σοΟΙΏ69 ΠΠῸΠ} τοΐδο, αὰ 119 τοτιηϊηδ- 
(10 αγὰ 5668 ἴο ἤανα ὈδΘῺ 8ὴ διρηγχοηίαίινα, Κα 16 οπε οὗ {Π6 
[14]12ὴ8. ΤΏΘΣΟ 15 ἴΠη6 8δ1:η6 ἰδ ΔΙ Οἢ 4150 ἰῃ ΟΥΠΟΥ ὑνογάβ, 88 
Ηἰολ-ατὰ (ὨΐΟἢ οτίρίηα!}γ τηθϑηΐ ἃ νεγν τοὶ, πι8}}, ἀοέ-αγὰ, δηὰ 
τῆς Ετεησῇ υδέϊεατα. ᾿ 
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ίῃ δ8υ}], δη4 πον, ὨῸ ΒΟΟΏΘΙ [88 6 πιϑηϊὶοηοα (ἢ6 
Ὥϑεη6 οὗ Ραμ], ἰδ δ8] θθςοῖλβθβ 80 οδ ἰογαϊοα ἐπα 
νὰ ΒΟ οΓα Βηα κἰ υϑοα δρδίη οἰΐποε Ὀγ [μΚο, Ρὸ- 
6, ΟΥ 0] ἴῃ Β18 ΕΡ 5168. ᾿ 

“ ΟἸἤΘΣΒ. ΒΌΡΡοβΘ ἐμαὶ ϑδ'δῃ! δὲμπηβο  οπδηροά 8 
ὭϑΙὴ6 δῖος ἢ18 σϑῃνθιβίοη, θθοϑιβα 1 ψουϊά ἤδνα 
θ66ῶ οὐΐοιβ ἴο ἴΠ086 ψῃοπι ἢ6 84 ρογβοουίθα ; δηά 
(ἢδὲ 6 δραπαοηξά {ΒΒ Ποποιγαῦ]ο παῃγ6 ὅ8}} (τ ἢ! οἢ 
ἀδηοίαε ἀεϑιγαδίο), ἴο ἴἅΚ6 {Π6 1688 ΠΒΟΠΟΙΓΑὮΪΘ ὩΔΠ1Θ 
Ρααὶ (νυ ῃϊςἢ 5 ρη ῆθδ ἐξἐμέ6), ουἱὐ οὗ πηοάεβίγ  Βιυΐ, 
1{ππδΐ Ὀ6 ἔσυρ, ΨὮΥ ἀϊὰ ἢ6 ῃοΐ υ8β6 [6 Ὠδίῃθ ἔγοιη 
ἢ]8 σοηνουϑιοῦ ὃ ΜὨΙοἢ Εἴ Βϑοιὴβ 6 ἀϊὰ ποῖ: ἔοσ 
ΤλΚα ς4118 πὶ ὅ8.} αὐον (ῃαὶ σοηνογβϑίοῃ ; 88 1 1], 
425 ὃς 80, 12, 25. 18,1. 9, 7 ἃ 9. 

ΟΥ̓ ΕΓΒ δραίη (48 Ηδιητηοηά), οὐ {6 δυςῃογιγ οὗ 
Ψογοπ, πηδἰηἰδίη ἰδὲ ἢΘ ἴοοκ {πΠ6 ἤδη Ρδυὶ οιἋέ 
οὗ ἀθίδγεθηςο ἴο {ἢ6 Ῥγοσορῇβι)], 18 γί οιηϊηθηὶ αθῃ- 
{16 ορηνοσί. Βυΐ {Π18 185 ἢοΐ ΥνΘΓῪ ΤσοπΒίβίθηϊς νιτἢ 
ἐδ6 τηοάοϑείν οὔ ἐπ Αροβίϊθ. ΒΒ ϑιθβ (48 15 ορβογνοά 
Ὀγ Υοίβ8.) [Κα ς8118 ἢϊπχ δὰ! θοίογθ ἢ6 ἢ88 τηβϑάθ 
ὉΠ τηθηςοη Οὗ 106 σον Βοη οὗ δορὶ δι. 
( 15.) Κυϊΐϊποοὶ δάορίβ ἰῃἢ6 Ὠγυροί 6818 ὑγουρῇςζ 
ΟΥΑγ ὈΥ Βο6Ζα δηὰ Οτοίλιβ (88 δἷβο ἀοϑθ )οὐ- 
ἀγίάσθ), {πὲ πανίηρ σοηνεῦβοα δ Πουῖο ΟΠ οΗ͂ν ψ 11 ἢ 
76νν8 δηὰ διγγίδηβ, [9 ψῇοια {Π6 παίηθ οἵ ὅδ} ννὰβ8 
Δι 1] 1ᾶγ, δὰ ποὺ σομληρ δηιοηρ οϊηδηβ δηὰᾶ 
Οτθοκϑ, (πο νου παίιγα! ν ρτομουῃοθ ἰΔϊ8 ὨΔΠῚΘ 
ῬΔᾺ]: 845 οὔθ ψῆοβο Ηρθῦγον διὴθ νν8 Φοςῃδηδῃ, 
ψουά 06 ς4116ἀ γ (Π6 Οὐθο 8 δηὰ [Γ,δ{1Π8 Ψο] Δ 68, 
Ὀγ 16 Ετοποῖ Ψ264η, Ὀγ (Π6 υιοἢ Ηδη8, δηά ὈΥ [8 
Βηρ] 8} Φοἢη. 

1 που]ὰ, μονανοσ, νϑηΐῦο 0 βϑυρροβδί δηοίῃοῦ 
ςοπ͵δοίαγο, Πδηοῖυ, [πὲ ὅδ], ππάϊηρ (ἢ Ἰποοηνο- 
ηΐθηςθ οὗ ἷβ. ργθβθηΐ Ὡδπ)6, ῃδαὰ γεβοϊὶνθά, οη ἐλὶ4 
δοίοριη ηιδοίοη, ἴο δορί (παι οὗ Ῥαμέ, ψἢοἷν, ἔγοιη 
118. 5Β᾿ ΠΗ ΑΓ Υ, ψουϊὰ βιιρραδὲ 1186], δὰ ψ Πὶοἢ, 85 
βείηρ ἃ Βοπιδὴ οὔθ, ψο ἃ 06 80 τηοΐ {Π6 ΠΊΟΓΘ 
Βιι 40 ̓ ]16 ἰο.οη6 ὙΠΟ ψὰ8 ἃ Βοιηδῃ οἰ [ΊΖΘΉΏ. | 

9, πλησθεὶς Πνεύματος ἁγίου. “ΓΒ. ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ ἰδ 
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85 υϑι4], ρογνογίεα ὈΥ τῆδην γοσθηΐ ἔογεῖρη Τῇηθοΐσ- 
δῖλη8. [{ τηυϑί, ἤΟνΟνΟΣ, ἤν 118 41] β6η86; δηά 
ΤΏΟΓΟΨΘΓ 8668 ἴ0 ἤᾶνα Ὀ6ΘῊ τ1866 (485 (Πτγβοβίοπι δηὰ 
(Ἐουμπθη!υ5 βυρραβί) ἴο βῆον {π40 [ῃ6 ψογάβ οὗ Ρδὺυ] 
να ποῖ ἀἰϊοίαίοα ΌΥ ἀπφον, Ὀυϊ ἃ βίπσογα ἀθϑβϑίγα ἴο 
σοηνογί ἴῃς Ῥγοσιυγαίογ ἴο {πΠ6 ἐγυζῃ. ἘῸγ {Π|18 Γθᾶ- 
80η, 1 σδῃηοῖ ἄρρτγονθ οὗ {π6 τηοᾶδ οὗ γϑηδοσγίηρ ἀτε- 
νίσας, Δἀορίεα ὈΥ Μεποοβιίι δῃὰ οἴβϑγβ, “"Ἰγαουηα 8 
οἱ δγάθηζιθιιβ οου 5." [Ι{ ΠΊΘΓΟΙΥ πιθδη8, ““ ανίησ 
ἤχρα ἢ18 ΘΥ68 ἜΠΗ ὍΡΟΏ Ὠΐ πη. 

10. πλήρης παντὸς δόλου ---- ῥαδιουργίας. ΟΠ ΘΌΒΠΘΓ 
δΔηα Βγθ  ἰ5οΠποΙ ἀδγ γοηάθσ δόλος ἐπιρίοίασ. Βαΐ [Π6Γ6 
866Π18 Ὧ0 Γαᾶβοη [0 ἀδνίδίθ ἔγοιη (ἢδ σοπηπλοη 5ρηϊ- 
ἢοδίίοη, γηαμά, σεῖο, Ἐοτ ἢ6 ψῆο ἰ8 οδ]] 6 ψευδο- 
προφήτης, ὮΟ Δριι864 818 Κηον]οάρα οὗ παΐυγαὶ ρἢ)- 
ἸΟΒΟΡΗΥ ἴο ἄδοεῖνα οἰδογβ ὈΥ βορῃ]βυοδὶ αγίβ, δηά. 
γνῇο, ὈΥ σδἰπηη168, βιυἀϊο το ἰὰτῃ (ἢ6 Ῥτγοοοηβυὶ 
ἔτοια (τ  βυϊδη ν, ϑαγοΥ ψν 6 }} πιογἰθ ἃ {Π8ὲ Θρὶ ἐμοί. 

Ῥαδιουργία 8ἰρη ῆθ8β ρῥγοροῦὶγ γαοϊ έν ὁ αοἴίοη; 
88 ἴῃ Χροη, Ογτγ. 1, 6, 84.; δηά αἶβο ἐουΐέν δῃὰ εαγο- 
ἰεδοπεδα (1.6. ΜΠΘΙΠΕΙ ΔΗΥ͂ δοίίοη θ6 ροοά οἵ 6ν]]). 
Ηρφηος 1{ ἀδηοίαδβ ἰθπη ΓΙ ΟΥ̓ δοίίοη, ἐπργο ιν οὔ 
ανοῦυ Κἰηά. (δ6ὲ Τ. Μαρ. δῃά Εἰγῃῃ. Μαρ.) παῖ 
εβνιαι Ἰ)ιοηγ58. δρ. Ειϑίδίἢ. οη Ηοι. Οά. ὃ. Ρ. 15606., 
ΘΧΡἑ δἰ ἢ8 ῥαδιουργία ὈΥ͂ ἡ περὶ πᾶν ὀλιγωρία καὶ ὗτης, 
"Αἱ ΒΔΡΠΕΙ, ΡΤ ῸΡ γος. (Κυίη. μὰ 

Ῥαδιουργία ΤΑΔΥ 6 μᾶγΆ]]6]6 4 ὈΥ ΟἿΓ Θχργθβϑίοη 
ἐο ὃδ ἰἰαλές βηρονγοά; διὰ ἴΠογα 18 ἃ γϑίδγοηςσθ ἴο τῃ6 
Αϑβίυ(ἰ8, ΟΥ δεξιοτης, ἀδπογ δε ἃ ἴῃ ἃ ρον! ραββαρθ 
οἵ Τπυογά. 8, 82. 1, 498. 

ἴῃ {ἢ δῦονθ βθη86 {πΠ6 ψογά οσουγβ ποΐ ΟἿΪΥ ἴῃ 
Ἰιοάον. δίσυ!αβ δηὰ Ῥο]υθίυβ (οἰ θγ {με Οοιω- 
τηθηίδίοΓϑ), θα ἴῃ πον ὑπ. Ατγίδη, δηά Ρ]υϊαγοὶ. 
ὕροπ {6 ΨΠοΐθ, ἰξ σογγεβροηάβ ἴο, δῃὰ 18 ἐῃ8 88Π16 
"ἢ οἱν ποτὰ γορμεγῳ. [Ὁ 188 ργοῦδοὶν οἴθη ΔρΡρ]1οά 
ἴο ΠΟΠ)ΓΕΙΒ δηὰ δἐεὶσ ἀζοογλαπα πιομπίοδαηπῖο. Απάὰ 
118 {6 Αροβί!ε Ἰὔδγ ἢδνο μδά ἰῃ νίδϑνν " βίηδθ ἰξ ἰς ΝΟΥ 
ΔΡρ]]ΟΔὉ]6 ἴο {Π6 οἰἸαγδοίεγ οὐ Βαγ-)εϑυιβ. Τῇε δόλος 
ΜΠ 4180 θχϑοῖ!υ σογγοβροηά ἴο (ἢθ τ ββον ΟΥ οοη- οαγεν, 80 ΡΙαἴο ἀς 1μερρ. (οἰιεα Ὁγ Ῥῆφί5.) δόλου δὲ 
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καὶ ἐνέδρας πλήρης, ἐξ ὧν πάντεις τε κατασκευάξονται 
πολλοὶ, καὶ περὶ πᾶσαν τὴν μαγγαινείαν κεκινημιένοι. 

10. υἱὲ διαβόλου, ἱ. 6. ἰΚ6 υηΐο {ῃ6 ον]. Νον 
10 νγ88 υ808] ψῈ ἢ} {16 ΗΘ ΡτονΒ ἴο υ86 [Π6 ΘΧΡΓοβϑίοη 
805: ΟΥ̓ ΔΏΥ ΟΠ, ἴο ἀθηοία ἃ ΡΕΓβο {{κ6 αηΐο ἈΠοίΠΟῚσ, 
δηἀ ψῆο σορὶθα ἢ]58 δοίίοηβ. δα ἴἢ6 ποίθ οἡ 208. 8, 
44. Κυϊΐϊηοεῖ ἐπ |η18 [ἤ6Γ6 18 ἃ γθίβδγθηςβ ἴίο {6 παηιὶθ 
οὗ 16 πᾶριι8. Βαϊ {ἢ18 δ6βῃ}8 Ἔδσχίγοι)οὶν ἐΔης [1] ; 
δΔηα ᾿πάροιὶ ψουἹὰ ἤᾶνα θδθη [1{{|Δ βυϊίαῦ]α ἴο (Π6 
ταν οὗ {π6 Αροβί]ῖθ. Ὑ δἰβίεϊῃ }ια]οϊουϑν οὁὉ- 
βαγν68, ἰῃδί {πΠ6 (ἢγ]ς6- Γεροδίθα πάσης 18 ΘΙ! ρἢδίίο64]. 

10. ἐχϑρὲ πάσης δικαιοσύνης. ΙΒ ΤΩΔΥ τοίεγ ἰο [Π6 
ΤΩΙϑγργθβθηΐδίοηβ οὐ ἰῆ6 (ΟἾγιβίίδη ἀοοίτιηθ, ὈῪ 
ψΠοἢ Βατ-]ο8ὺ5 ὮΔα δηἀοανουγοα ἴο ἰυτη {6 Ρτο- 
σοηβυ] ἔγοηλ {Π6 ἴα. Αηὰ ἴῃ (ἢ18 νον Κυΐηοοὶ 
ἈΒΟΓΙΡ65 (0 δικαιοσύνη Π6Γ6 {Π6 βισῃιβοδίοη οὗ ἐγμέδ; 
85 ἴῃ Μδῖ. 21, 892. Βυΐ {18 56 6:8 ργΘΟΔΙΊΟΙΙ8. 

10. διαστρέφων τὰς ὀδοὺς Κα. τ. ε. ΓΠ686 ψοτΒ Β66η) 
ἴο Ὀ6 δάαἀεφα ὈΥ ΨΑΥ οἵ δοχρίαϊηΐηρσ (Π6 ρτγθοθαϊηρ,. 
Οὐ {Π6ῚΡ οΥρΊΠη8] βεη86 {π6 (ὐοϊηπηδηΐαίογβ να ἔδγ 
ἴοο πηυοἷ) ργθβ8θά ; δηά πηυςῇ ᾿δαγηϊηρ' Δηἀ σου Υ 
ἤδνα {ΠΥ δρυβοὰ τη ππ5 ΟἰοΒο ν ρυγβαΐηρ' [Π6 τηοίδ- 
ἤοτ, ἰο ἡ Ὠϊςἢ [Π6Γ6 18, ἴῃ ἔδοῖ, υΐ ἃ 510 41} υβίοη ; 

ἴπκο {π8ῖ οἵ [8αἸαῇ, “ἴο τηδκα (Π6 ογοοκϑα 5ίγαιρῃς 
δηᾷ {{6 τουρῇ ψΑΥ8 ρῥαϊη." [}«η οὔϑ ἰβίηρ, ΠΟ ΟνΘΟΓ, 
[6 γ πᾶνα ἡυάροά τιρ.γ, ΠπαπΊθγ, ἴῃ βθοίηρ {Ππδὲ ὁδὸς 
[88 {π6 δθῆβα οὗ ἀοοίγιπεο, γοϊρίοι; 848 ἴῃ ΤΔΏΥ Ρ88- 
βΒᾶρο85 οὗ [πε ΟἹὰ δῃά Νεὸν ᾿" ϑίδιμθηϊ. (866. ὅ5.ἢ!]. 
1,.6χ.) ΝΥ εοἰβϑίθιη δα άυιοθβ δὴ δχϑιῃρὶα οἵ {[18 βισηϊτῆς- 
σδίίοη ἔγοιῃ Οἰ]θὴ ἀθ Απεὶαοί. 1. ἐνίων δὲ καὶ διαστρε- 
φόντων, ἃ παρὰ τινων ἔλαβον, ἀντίγραφα. Ἠξς ἴΠεῃ Γο- 
ἔοσβ ἴο Ηοβ. 14, 10. Μιςἢ. 8, 9θ. δα ὄὌχρίδι 8 {Π18 : 
“Ἅιδα, 48 γοοίᾶ οἵ ρῥἰδηδ δϑἴ. (1618 6886 ΘΟ γδρο- 
βϑῖὴ οἱ οδ]αιδπι." Βαϊ (Π18 18 ργθβϑίηρ ἴο0 ΠΟ 
ΟἿ {86 ΡὈΓΙΠΉ ΝΘ 5686. , 

11. καὶ νῦν ἰδοὺ, χεὶρ τοῦ Κυρίου ἐπὶ σέ. Α Ηδῦτγον 
ἢγαβα ἀθηοίϊῃς ὈΓΘΡΑΓΔΙΙΟΩ [ῸΓ ῥυπὶβῃπιθηΐ; 85 18 
᾿κὴ 109, 91. δηὰ ἔχ. 9, 8. (Κυϊίη.) 

11. ἔσῃ τυφλὸς, μὴ βλέπων τὸν ἥλιον. “15 15 [πΠουρῇς 
ἰο Ὀ6 8ἃΔ Ηοῦταϊβπι, βίῃςα ἴπ6 Ηορτονβ οἴθῃ δββοσῖ 



414. ΑΓΒ ὉΟΈ ΤῊΗΕΞ ΑΡΟΔΤΈΕΒ,) ΟΗΑΡ. ΧΕΙ. 

{6 δα {πἰηρ, ὈοῚἢ δ αἰθτηδίζοη δηἀ βορδίίοι. 
ὅθ6 ᾿πηἶἴγα 14, 8. 18, 9. 9οἈ. 1, 9. 1 Ερ. 2, 27. [1 τε, 
πονονοῦ, οσοδβοηδὲϊν ἑουσηὰ τὴ (6 οδο (Ἰἰδουξολὶ 
δαίπογθ, σβρϑοῖθ! }ν (6 Ροεῖ (48 Ανγιβέορναησβ, Βῖυς. 
104. οἰἐοᾷ Ὀγ Ψαίοκη. ἣν μὴ ὁ πλοῦτος βλέψη, καὶ μοὶ 
τυφλὸς ὧν περινοστῇ), Δηἀ 866:8 {πεγϑίογε ἴο ὃ6 ἃ 
τεῖῖς οὗ {π6 Οπεηίαϊ οὐ σίη οὐ {Π6 ΟὙοοκ ἰδηρυδβθ. 
3ρο {Π6 ῃοΐα οἡ [μ|Κ6 1, 90. 

11. παραχρῆμα δὲ ἐνέπεσεν ὁπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, 
“(ἢρτγα [6}} ᾿ροη ἢ ἴπη) ἃ ἀϊπη 685 δά ὈΠηάπ 688.) Α 
ϑοτί οὗὁἨ Ποηδιβάϊβ. Κυρκα Ὄχρ δίῃ (6 ἀχλὺς (8986 
Εἰ Ϊ ΟΡῪ 18 ΝΕΤῪ ΒΠΟΘΙζδ1η) ἃ8 ἀθδοῦηρ 8 ἀἰϑόμάογ 
Ὁ ΠΙΕΝ σαι1565 Ὀ]ΠΠΔΠη689, ΌῪ ὈΓΠΙΠΡΊΏΡ, 8ἃ8 1 ΨΘΓΘ, ἃ 
51 οὐΘΓ (η6 ὅγε. Καϊΐίπορὶ {πΠ|ΠηΚ8 {Π6 ορίπίοη οἕ 
Μ|ςἢ86118 πόσα ρροθδ0}6, τῆδι (ἢ6 ὉΠ 3655 νλ88. ος- 
σαδοπθα ὈΥ 1πηρο] ας ϑἴδίη5. οὗὁἨ {π6 οογῆθα. Βεΐ 
4}} {Π|18 5866 Π|8 ΥΘΙῪ ι156}685 9ρΘΟυ] του 5 ἐπουρἢ δε 
1698 σαηϑαγοδῦϊα (δὴ {{1|6 βεὸρύοαὶ Πγρϑίδ5θβ: οὗ 
ΤΆΒΗΥ (ὐοΥπΊδη ΨΓΙ͂ΟΙΒ, Ἧῆο 8αϑροοῖ (ἦν πον ἂθ 
ποί 161] υ8) ἰπΠαὶ (Π6 τηδη Β οὺθβ8 ΕΓΒ ΔΤ Δαν αἀΐτη, 
δη4 ἀϊθροθοα ἴο ἈΠ Π688; δηθὰ {πδῦ {Π|18 σϑίηθ ΘΓ 
βδυδάδηϊν ἔγομα (ἢ {ΠΠρΡΏϊ σσεβιοηθα Ὀγ Ῥδα]}}8 (πγοϑί. 
{15 ὈΠΗΘΟΘΘΒΆΓΥ [ῸΓ Π1Ί6 0 ποίίοθ (88. ρ]δηίηρ 80- 

. Βα 1698 ΟΥ̓ [ἢ18 Προ 6915, Ψ ΠΟΙ, ΠΚ6 τηοϑῖ 88ςῇ, 
ἢ88 ἃ ἰδηάθδπου ἰοὺ 'ἄθρταᾶθ {πΠ6 ᾿ομαγασίοι οὔ (ἢς6 
ἌΡοϑβί!δ αἰπηοϑί ἰο (δ οὗ Βαγ-}6θιι5 [άτηβα] 

11. περιάγων. ΤἼΙΒ νοὶ Ὧ48 ἜΘ ἃ ΠΟΌΞΟΓ 8686, 
8Π8 -5]0}1ῆ68 (ο δηδετ δῦοιΐ. Τῆς ψογάβ περεάγων 
ἐϑήτει χειραγωγοὺς ΔΘ 8 ρΡΑΡὮΪΟΒΙ ᾿ἀϑβουριίοη οἵ ἐοϑαξ 
δίϊηηε58. 
1, ἐπίστευσεν. ἘΘΤΕ δὴ8 ΒΓ ΚΟ {Π8|, αἱ δἰσῖν οὗ 
{π|8 (σῇ δ δὲ ἰεϑδὶ τορατἀ θα 85 8 τηἱγϑς]6), ἐδ 
Ῥτγοσοηβῃ οἰ ονοᾶ 1η {ῃ6 «τυ οἵ. ΟΠ Ἰβπ γ. 
Κυΐηοοὶ νοΥῪ ΠΠΊΑΓΓΑΠΙΘΑΡΙΥ ἢ Βη118 ἘΠ 6 βθηϑ6 ἴο, ““ἢ6 
Ργοίδγγοα {Π6 ἀοοίγηθ οὗ Ψ6808 1ο (δὲ οὗ Βαγ-᾽6δβιι8.᾿" 

ο Διδαχὴ (Κυΐηοδὶ ΘΟΌΒΘΡν 68) 18 πεγὸ Ἐ6 δδ ἰακϑη, ὃν 
8 τηριηγν, οὗ (Π6 ἴΌτος “οὗ ἴῃ ἀοεσίγίηθ, οὗ 186 
στοαὶ ουοπέβ, αἰ οΐ- 10 νλαΒ σαἰσυϊαίο Ἐο Βεξὴρ ον. 

18. ἀναχθέντες --- οἱ περὶ τὸν Π]αῦλον. Οἡ τὴθ ΤΌΤοΘ 
οὗ ἘΠῚ8 πδυίοαὶ ἔθστη ἀνάγεσθαι, ἕο τδοῖρ ἢ, 566 {116 
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Ἠοΐθ οἡ 1[μ|Κ6 8, ΦὁΦ, ΤΠδί οἱ περὶ τὸν Παῦλον τη 
6 Ἔχρ᾽ δηθὰ οἵ Ῥϑὺ] ἃπὰ ἢ8 σο ]θάσιιθ8, ἰ5 ῥ᾽ δίῃ ἴτοῦι 
1ηὴ6 σοηίοχί. [71 18 ἃ ρϑυῦ ρἢΓαββ, ὉγῪ σῇ οί ΟἾΪΥ 
(ἢ 6 ῬΘΙθοη τηθηϊοηρά [8 ἰ9ο δ6 υπάεγβίοοά, θαΐ ἢ [8 
οΟ]]Θαρα 68, σοΙ ΡδηϊΟηΒ, [0] Οὐ ογβ, ὅτζο., 80 ΠΟΎΘΨΝΟΣ 
(Πδ Π6 Ὀ6 σοῃδίἀδγβα 88 [684 Δηα οἰϊεῖ, δὸ ΤἼπογά, 
ὅ, 21. οἱ περὶ τὸν ᾿Ισχαγόραν, 1. 6. Ὀ658166 5 ΙΒΟΠΑΡΌΓΔΒ, 
(η6 ῥγίποϊραὶ, Μθηδβ δῃά ΡΠ ΠΟ ΑΥ] ἀ85, ἢΪ8 σο  Θαρτι68. 
Αἰἤδη. δδ4 Β. αἱ περὶ Περσεφόνην ἀνθολογεῖν λέγονται, 
Ῥνοδογρὲηθ απά ἦξν' νπαϊάρθηδ. Χϑη. ϑυρ. 1, 7. οἱ 
ἀμφὶ τὸν Σωκράτην, ἰ. 6. δοόγδῖοα5, ΟΥοΡυΐυ8. ἀπα ΗοΓ. 
ἸΏΟβΘη68. Χεδη. Απδῦ. 7, 4. 12. οὗ περὶ Χενοφώντα, 
“Χοπορέοη απὰ ἠϊῇῆλ]  0»}δ8. 
[ ΔΡΡΘαΣΒ Ὀγ {818 τ[Πδὶ ῬΔΌΪ ἴχ88 ΔΙ ΔῪ 1ἢ ρταδίογ 

Θδϑυϊπχδίοη (ἤδη Βαγπαθ88. 
18, ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφιλίας. ΑἹ ἰάϊομῃ ἴῃ 

τοαυθηΐ ὑε6 Ὀοίδ ἴῃ (ἢ6 δηθηΐ ἀπὰ τηοάθγῃ ἴδη- 
βύδροθ, ἰῃ ΨὨΙΟἢ {Β6ΓΘ 15 8ῃ 6]}1}ρ818. οὗ οἱέψ ΟΥ ἐοιυΉ. 
Νοῦν Ῥογραᾷ νὰ8 [Π6 σαρὶία] οὗ Ῥαρηγἠϊα, σο] δ ταιθά 
[Ὁ ἃ νΟΓῪ δηοης δηα ΠΟΙ ἰθρ]6 οὗ 1)}Δη8. ὅ66 
5.6ἢ]. [,6χ. 

14., παρεγένοντο εἰς ᾿Αντιοχείαν τῆς Πισιδίας. 80 
ς41164, ἰο ἀϊδιϊηρυβῃ 1 ἔἴοπὶ Απθοοῖ ἴῃ δυπία. [ὲ 
Ψ 88, Β.ΓΙΟΓΥ ϑρθακίηρ, ἴῃ Ῥῆγυρία, θὰ  οἡ (6 Ὀοτ- 
ἄογ5 οἵ Ρι βιαἴἃ ; 50 (δῖ 1 τγχῪα 8 ϑοιῃ  ]Π1Ί68 γοσκοδοά 
ἴο ΟὯΘ, 84 80ΠΊ6 01 Π|658 (0 (ἢ6 ΟΥΠΟΙ ῥτγονίησθ 566 
ϑύγαῦο (6114γ. δῃηὰ. γεῖβ. ἴῃ ἰος. 

14. ἐκάθισαν, 1.6. (45 ΤΟ δηά Κυΐπορὶ Ὄχρ δίῃ) 
“« οοσυρίοα {π6 8688 οὗ (ῃς ἀοοίοιβ δηα ΘΎΕΙ :᾿ἢ 
(ἢυ8 τηἀἰσαίηρ {π4ἴ (ὮΘΥ δηίογοά (ἢ 6 ὁγπδβορυς ψ ἢ 
ἃ ἀϊϑροπίθἢ ἴο ἔδδοῆ. Ὑπαΐ {Π6 γΪΘΓ8 οἵ (ἢς Βγη8- 
βορσαο υπάεοτγϑίοοά {ἢ18, 18 μἰαίη ἔγοιη ἵδπεὶγ ἰην πη 
{πθ τ ἰο ἀεῖνοῦ ἰηδιγαοίίοη ἰο (6 ΡϑΘορίθ. ὅ66 ᾿ι- 
{τηρα ἀθ ὅγῃδρ. 710. ὃς ἀ6 Αγοῦγβγῃ. Ὁ. 805. 

156. μετὰ δὲ --τ προφητῶν. Νον [6 Ῥδηξδίθεοἢ 
ΜΆ5 860 ἀἰδίγυίεα 88 ἴο 810 οἵ Ὀϑίβρ' γεδᾶ [ἢγουρἢ 
ἢ 16 σουτθα οὗὅὨ (6 γϑδᾶγ; δηά (0 ἴἰΐ ψγὰ58 δἀ])ο] 64 .ἃ 
Ρονίϊσῃ Ἰσοῃὶ (8 Ῥγορῃείθ, βοῇ ἀ8 τε ἤανα ΒΟΙθ6 
αἴης οὔ ϑυθ)θοῖ ἴο {Π6 ραβϑϑασθ οὗ ἴπ6 Ῥαηίαΐσβοῃ. 
Αἴογ {ῃ6 ρογιίοῃ μαά Ὀθθη τοϑά, 10 νγὰ8 Ὄχρίδιπρά 
ἔογ {π6 ᾿πβίιγοϊση οὗ τ 6 σοιποη μοορΐθ, οἰ ποῦ ὈῪ 
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{π6 τοδάθσ, Οὐ ὈΥ 8οη8 οἴἤϑσ Ῥδίϑοῃ ργθβεηῖ. 366 
ψιγηρα 46 ὅγη. 960 ὃὲ 086. 
7 88 θθθῃ, ΨΊ ἢ τυ οἷ ΡὈΓΟΌΔΌΙΙΥ, σοπ]θοίυγοά 

Ὀγ Βεηρεοῖ, ἐμαὶ (Π6 ροτγί!οηβ ἴον {ῃ18 ἄδγ. ψοῖα ΤΠ 6υϊ. 
1. δηᾷ 153. 1. ; βίης [ἢ686 (ἸΠπΠαρίθογβ γα ὄβνϑῇ γεί γοδᾶ 
ΟἹ οὔθ ϑαδδαδίῃ, δηὰ δὶ, δἷ νοῦ. 18., 48 γϑίβγθησθ 
(ο ἴ)ουῖϊ. 1, 81. 

ΤὨα ἀρχισυνάγωγοι 66 ῬΘΓΒΟΉ8 οὗ τϑρυΐζδῦ]α οἢᾶ- 
γζασίογ, ἴο ψῇομ 88 σοι τ6α (Π6 ρονογηδηςα οὗ 
{Ππ6 Ἐγθαβορι, θοῇ ἰπ τηδίίειβ οὗ ἀοοσίγηθ δηὰ ἀ15- 
οΕἰρ] η6. “ΓΗΠΘΥ͂ Δρροϊηϊθά [Π6 γϑδάθγβ δη4 δβχροιηάθγβ, 
8Δη4 δὰ {6 ρονψδγ οὗ δά πη! βίθγηρ σογρογαὶ σοἢδ85- 
εἰϑοιηθηΐ, δηά οὐ :ϑϑυϊηρ Θχοοιηηϊ οί Οη8. (566 
{πΠ6 ποία οἡ Μαῖίϊ. 10), 17. 28, 54.) Τα οἰ οῦ οὗ 
{πο ψγὰ8 (Δ ] 166 ὃ ἀρχισυνάγωγος. 
᾿Τἢ686 τυ ]ογβ ον βοηΐ (Π6 ὑπηρέτης (οΥ οΙοΓΚ) ἴο 

Ῥαὺϊ δηὰ [Π6 ταδί, ἴο Κῆον ψ θθίθον ΠΥ ψου]ὰ 
σἤοοβϑα ἴο δχρίδίη δῃὰ ργϑδοῖ ὑροη (π6 ῥοτγί!οΉ3. 
(Κυϊη.) 

Ὠοάάνιαρσο, ἤονανογ, {ΠῚ} Κ8 1 15 ἃ {{0}{|658 αδἵ- 
ἰεπιρί ἴο δϑοϑγίαίη (ἢ6 σοπαϊ!οῃ8 οἡ Ψν ἢ οἢ ΡΘΓΒΟῊΒ 
ΨΟΓΟ δαπηἰεα ἰο ἰδδοῖ 1ηὴ ἴΠ6 “ΖΘ 18} ΒΥ μΔρΟρ 68. 
Βυΐ οὔ 4 ροϊηΐ Κα {Π18 1 βῃοιϊά γδίμον σῆοοβα ἴο 
[ο]ονν {Π6 ορίῃΐοη οὗ γι Γηρᾶ. 

16. εἰ ἔστὶ λόγος---παρακλήσεως, “1ἴγ6 αν δΔηγ ψογά 
οὗ οχῃογίδίιοη δηὰ ἰηβίγαοιοη." ῬγοῦδῦΥ ὈδΘοδι86 
{πΠ686 Ἔχρ  δηϑί!οηβ, 6 ΓῈ ἴογ {Π6 ταοϑὺ ραγί, Κα {ἢ 6 
᾿Ηθικὸν ἴῃ ΟΠ γγβοβίοῃ᾽ 5 ΒΟῃΊ1 168 ; οἰνίοήν οὗ ργδειῖςαδὶ 
ΔΡΡΙοδέοη, δηά Λογέαέογψ. ἸΚυϊηποοί Π48 {πογείογα γο- 
δίἰτιοϊβἀ [Π6 8686 ἴο00 τημοΐ, ΕΥ̓ γοηαθηηρ ἴ( ἐδαοἠέπσ. 
ἢ {Π6 ἐν ὑμῖν ὟΝ Θἰβίθ! ἢ σοιραγοβ (Ἰσ. Ργο Ατγςοῆ. 

1. δὶ υ!ὰ 1ῃ Π16 ἸηρΘηΙΐ. 
16. ΟΥ̓ {18 ἀΐβοουγδβα οὗ Ῥδυ], (μ6 ΠὉ]]Ποὐίηρ Δ 8]γ- 

ἰςα] βο θη 18 φίνθη ὈΥ δομοοίίροη. 
10 οσοηϑίϑί8 οἵ (ἢγθθ ραγίβ : {6 Εχογάϊπιμ, [86 

Ττοδίιηρηΐ οὗ 16 βυρ]εςΐ, δηά [ῃ6 (οῃπο]υβίοη. [Ιἢ 
186 Ταογάϊιηι [Π6 Βρβαῖκοτῦ δέυ 165 ἰο δῆραρα (ἢ σοοά 
Ψ1 οἵ ἢῖ5. δυάϊίοτβ (νογ. 16). [1η (6 ἐγαοέαξίο τῇ 
Ρτοροβιτοη 18 αἰβρογβεά (ἤγουρῇ {16 ψἢο]6 ΒΟΥ, 
Δῃα (ῃ6 ρυγρογὶ οὗἉ 10 15 {Π158: 1 δηηοῦῃσθα ἰο γοῦ 
716808 ΟἸγιϑὲ 848 (ῃ68 ἔστ Μαοβοίδῃ (νδγ. 17---80). 



ΑΟΥΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΓ[Ε8, ΓΗΑΡ, ΧΙ. 4.17 

ΤΠ οοποίμδίοη σοη 818 δὴ ἀρρ[!οδίίοη, ργοπιοηϊέϊοης 
οοπδέαπίοηι (νοτ. 40, 41). (ϑοβοοίίρ.) 

Τὸ {Π18 πηᾶν 6 580]ο πο (ἢ6 ἔο!] ον ίηρ ΒΟ ΘΠ 6 
Ἰαϊὰ ἀονῃ ὈγῪ Κυϊποεὶ, δὰ ψῃϊοῦ βθθιηβ ργαίδγαθ!β. 

ἌΟΥ̓ΓΠ6 ἐδ!ονίος αἸβοοῦ 86 οὗ δί. δὰ} [Π6 580] 66 
8 {Π18: (οὐ, ψῆο σοηΐεγγοα τΔΩΥ 5ἰρηδὶ ὈΘΠΘΗ͂ΪΒ οἢ 
ΟἿΓ ἰογοίδίουβ (17--22), δῖ θοβϑίονθα οὔ 8 [88 
διραίοβί Ὁ] βϑίηρβ, ὈΥ͂ βοηαϊηρ Ψ6βὺ8 [Π6 Μοββίδῃ, ἃ9 
{16 ϑανίουγ ἢοῦ ΟὨΪΥ οὗ [ἢ 9618, θυ οἵ 8}} ψῇο ῥὑγο- 
ἔδββ δι ἢ ἴῃ Ὠϊη (98---80)ὲ. ἼὰᾺΚ6 δορά, {πογοίογα, 
{πδὶ γα ἄσβρίβα ποῖ {8 οχαϊ δά θϑηβῆϊς οὗ αοὠἂ, θυς 
δοκηονιθάρα Ψ96808 848 ἰΠ6 Μεββίδῃ, δηὰ δά ἢ18 
ἀοοίτηδ (40, 41). (Κυΐη.) 

Ῥδὺ] τ 68 πχθητίοη οὗ {π6 Ὀαηοθῆϊβ σοηξοισοα ὈΥ 
Οοα οἱ {Πεὶγ ἰογοίδιοιβ, δηὰ ὈγΙ ΘΗ βυϊηβ 0ρΡ 186 
ΘΑΥΙΥ ὨΙβίοσυ οὗ (ἢ 61} πδίϊοη, ρδγγ ὈΘοδι86 ἢ γ88 
δἀάτγοββίηρ ὨΙπ]56 1 ἰο 268, ὑπο ᾿βοεϑίβα οἱὗἁ {Π6Ὶ]Γ 
Δησοϑίουῦβ, δηά οἵ (ἢ6 θεπεϑῆϊβ θοϑίοσϑα ὃν Οοά ὕροη 
1Π6ιῃ (866 {π6 ηοία οἡ δίθρῃθῃβ βρθθοῖ, 6, 7.); δῃηὰά 
ΡΔΥΠΥ Ὀοοδυβθ ἴῃ6 ρογίίοη οὗ δογιρίαγα [πῃ τϑϑᾶ 
ἰγοαϊθα οὗ [η6 ἑογίιηθβ οὗ [ἢ 6 Ιβγϑθ}118}} βθορὶβθ ἴῃ 
(ῃ6 ἀεβοῦτί. Βυΐ, ἱπίθηάιηρ ἴο βῆονν παῖ «6808 18 
{6 Μοββίδῆ, ἢ6 ργοοθϑάβ ἰο ἀδθί81} (ἢ6 ἰογίιηθ5 οὗ 
[Π6 πδίϊοη ὕὉ ἴο {Π6 ἥπηε οὗ αν], βίης ἔγομι {Π 6 
τᾶςο οὗ Ὠανιὰ (6 26» {πουρλῦ {πᾶΐ {16 Μαοβϑίδῇ 
(κατ᾽ ἐπαγγελίαν, νοτ. 88.) ψου]ἃ ἅγῖ86. ὅδ6ὲ Μϑίί. 
φῷ, 42, μδί Ζ26808 185 ἴ[η6 Μρϑβϑίδῃβ [6 ργονθβ ὈΥ 
βυσἢ ἀγρυμπηθηῖβ 88 ἢ6 Βυρροβϑά ψοιυ]ὰ ανα [6 τηοϑβί 
ἱπῆμποηςα οὐ {Π6 π|1η48 οἵ ἷ8 δυαϊΐοτβ. (Κυ!η.) 

ΤΙΐβ ἀϊβοοῦγβα (48 Ποάάνἀρθ οὔβοσνθβ) 86 615 
οἰ ον ᾿πἰοπαρά ἴο "]υϑἰγαίθ {Π6 [ΙΝ] 6 ΟΘΟΟΠΟΙΩΥ ἴῃ 
ορβϑηΐηρ (ἢ (ὐοβραὶ μγδάμ!!γ, δηα ρῥγαραγίηρ {ῃ6 
δον5, ὈΥ ἰθιῃρογαὶ πηθγοΐθϑ, [Ὁ οἰμοιβ οὗ ἃ γϑῖ ΠΟΘ 
μπηρογίδηϊ ὨδίαΓΘ. 

16. κατασείσας τῇ χειρὶ. ὅδ66 {Π6 ποίθ οἡ 1, 17., 
ἰο ψὨϊοῆ [1 δά δὴ Ὄχδιρὶς ἔτοιῃ Ἡ]οάοτν. 4, 16. 
κατασείσας τῇ χειρὶ. ὅ.66 8150 ὕεί8Β. οῃ [8 Ραββᾶρ6. 

16. ἄνδρες Ἰσραηλῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν Θεὺν. 
ΒΥ 1Π6 ἴθγπὶ φοβούμενοι τὸν Θεὸν (48 αἰδιϊηρσυϊδηθά 
ἔτοτῃη Ἰσραηλῖται) ἅΓ6 Ρ]ΑἰΏΪΥ πηρδηΐ ργοδοίψέοδ οΥ ἐδ 

ΨΟΙ ΡΨ, 2ῈΕ 
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Καίο, “ἰῆο, Βανίηρ δραηάοηθα 1Δο]δίγυ, σουϑῃρρεα 
1Π6 ἴσια αοά, γεῖ ἀϊά ποῖ τα ΓρῸ οἰΓου τς 51:0} ; δηα 
ψἢο, (Ὠουρῇ {ΠΟΥ δεἰθπάθά δὲ [8 βυπαροριθ8 ἴο 
ἤρδᾶγ {Π6 ψογά, 5811} οσσυριεά 8 8:υδίϊοη βορδῦαίθ 
ἔτοιηῃ ἱ{παὶ δΔρροϊηίοα ἰο ἰπ6 968. 566 ΠουΗηρ᾽᾿Β 
Οὔ559. 2, 8357. Τἤθ86 8.6, δ νοῦ. 48., οδϑά σεβόμε- 
νοι προσήλυτοι. ὍΘ 5816 πηο46 οὗ Βροακίηρ' 185. 4150 
864 ΡΥ Φοδαρῇ. Αηΐς..14, 7, ἃ. πάντων κατὰ τὴν οἰκου- 
μένην Ἰουδαίων καὶ σεβομένων. Νοῦν {ῃ986 (θη 68 
ψπ0 {Πποτγουρἢ δηταςοθα ἰῃ6 “εν 18} γα] ΡΊΟΠ," ΕΥ̓ 
ηἀογροίης ΟἸγου οἰ βίο, γα τοτιηθα ργοσείν(6 ὁ 
"7εϑέῖοο, Δῃ ἃ ὝΘΓΘ 8814 ἴο ἴανα ὈδοΟΠΊΘ 8055 οὗ “44δγα- 
μαηπι. ὍὝΤΠοΥ ψογο {δμογοίογθ πυπιθογοὰ σὴ} τἢ6 
3ον8. ὅ66 {Π6 ποῖδ οἡ “οῖν. 8, 8. (Κυ!η.} 

. 17. ὁ Θεὺς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ, ““ἰΠ6 Οαοὐ οὔ δὲς 
Ροορίβ [β8γδ6ὲ] (7υ8ὲ πηδηί(οπϑα ἴῃ [ἢ6 ᾿6880}}, ψῇοπι 
ὙΟῸΓ ἰογοίβί 6 γ8 ψουβ ἢ ρροά, δηά νοι γοιι γουτΓ- 
ΔῈ Ϊνθβ ννοβῃ!ρ." (Κυ!η.) 
. 17. ἐξελέξατο. υΐποοὶ οχρ]αΐπα (18 “ θοηῃοῆς 18 
ΑἴδΟΙΕ :᾿Ὁ Ο,τοίυ8, “ ὈΘΠΘΗ͂Οἢ5. δδυα νυ] ράγΙΌ0}5. 608 
αἰἴδοὶς:." Βυΐ, Πονανοῦ 186 ΜΟΥ ΠΙΔΥ ΒΟΠΊΘΕΪ 68 
Δ 5 ΠὟ (ο ἔουο, ἀρργουθ, δῃὰ, ἔξοιῃ τῆς δα]υποῖ, ἴο 
Βαϑβϑίονν Ὀθηθῆϊςθ Ὡροπ, γϑὶ ἤθιθ {π6 ΓΘ Β66 188 Ο Γ6δ- 
80η ἴο ἄδνίαία ἔγομη [ἢ 6 ΓΙ ΉΔΓΥ 8] ση!Πσαίίοη. [1 
ΤΩΔΥ, πούνανογ, Ὀ6 γτοηάθγθα, ““ εὔοδα οιιἱ 88 οὔ]δςῖβ 
ΘΓ ὮΙΒ ῬΘου ΔΓ Ὀ] 685: ηρ.᾽᾽ 

᾿ 17. καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν. Οπ {Π6 ᾿πέογρτοίδείοη. οὗ 
ὕψωσεν (ὐοτητηδηίδίογβ 86 Ὡοΐ ἀργοοά. ΟὟατοίβ, 
Βοζχα, δηὰ 1 Εηΐδηϊ (ὨἰηΚ τὸ γοίρθγβ τὸ (ἢ6 ΠοπουΣσ ἰη 
οἷν {Π6 ᾿Βγϑϑὶ 68 τοῦ 618] ἀπ γι 1Π}6 ΤῊ ΙΒΈΓΥ οὗ 
]ο56ρὲν ἴῃ ἔσγρί. Βαΐ {Π18-86 618 δϑογιίηρ ἴοο ςοῆ- 
ἤμδα᾽ ἃ 5686 ἴο [86 ἰεῖπι. Τῇ β88ηι6 ΤΏΔΥ ὃδ 88ἰ4 οὔ 
1π6 1ητογργοίδίοη οἵ Ηδυπίδηη, ψνῆο τὰ ουβ 18 το (ἢ 8 
ἀἸρηιΥ ἴῃ ψ σῇ {Π6 ΡΘΟρΙΘ ψογα ρἰδοθα ἰῃ {μ6 δυδβ 
οὔ τπ6 Εργρίίδηβ, ὈῪ [Π6 ἸϑῪ 8Π6 1ΠΠ 3 Ὑ} 0118 τη ϊγὰ- 
αἶβ8 ψογκϑα ἴῃ {Ποὲγ θε ἢ] ΡΥ {ἢ6 ΑἸ ρ μέν. 

. ΕἸδπογ, ᾿)οδάγιἀρε, δηὰ Ηθίηγί ἢ δχῃ δίῃ : “" γαΐῖβδ 
οὐΐξΓ οὗ {ἢ θ᾽: σφατηϊίοιβ ᾿δὲδίς." Απᾶ οὗ {Πὶ8 βθῆβθ. 
ΕἸΒη6γ ργοάμυςεβ βενϑγαὶ βχϑηρίθθ, Βαΐ δ ἐβουρῇ Β6 
δι85 ργονϑὰ {πδὲ [Ὁ πιαᾶψ ἤᾶνϑ {18 βρη! βοδίίου, γεῖ (85 
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19 οὐβεγγϑα θγῪ Κα.) (Βὲ 9υῦ)εοὶ πεγα ἰγοαϊθα οἱ 18 
ψΠδέ Βαρρθηθα ἐν τῇ παροικίᾳ, δηα {8 Προτδιίοη ἔγοτη 
ῬΈΡὶ 18 πηιοδπξϊοποά ἴῃ {η6 πε ἐὐογάς. 

ἢ6 581Π|ρ68{ ἱπαγργϑίδίίοη, πὰ ἐῃδὲ πηοϑί ξυ 4 0]6 
ἴο ἰἢε εοπίαχί, 8668 ἴο Καυϊποοῖ ἴο δ6, ““ Φχοθϑά- 
ΠΡ ]γ ἱπογθαβοα (ἢ8 πυπιθού οὗ {Πη6 ρΡθορὶδ :" οἴ νος 
βίση!σαιίοη να μᾶνθ Θχϑηρ 68 ἰὴ 8. 1,1. Οεη. 48, 
19.. δίγ. 44, 2!. δ0, 22, Απά {{||5 ᾿ηἰογργαοϊδιίοη (Π6 
845) ἰ5 σοπῆγιηοά ὃγ Ὠέιί: 1, 10. Ὧδπὰ Αςίβ 7, 17. 
Βαὲ 8}} {Π686 τηοί 685 οὗ Ἔχρ᾽δηδείοη γἱθ!ὰ ἃ ἴοο Ὁθη- 
ἢηρά 536η86᾽; δηά 1 δβὶ ἱποϊπθα ἰὸ τη Κ (νυν Βαχ- 
ἰοσί, ὑγο]ΐ, δὰ Κυρῖκ6) {δι {πἰ5 ὕψωσις 15 ΟΓ σοΙΡ]8ῈΧ 
ΤΛΘΔΉΙΠρ, δηἃ τΔΥ̓ ᾿ηἀοοα οιρναςς αὐΐ 1Π6 ἀθόν6 
Ραγίίσιαγθ. ὙΜοΪ  τοίδγβ ίο ἔχ. 1, 9 ὃς 10. 16. 87. 
Ατηοπρ οὐπδῦ Ο]ββίθαὶ ραββὰρβϑ, Κυρκα οἰίθβ8 Ῥοϊυ. 
ὅ, 20., ψῆο 88γ8 ἔϊαΐ νϑῦὺ οἰϊρῃϊς ιοπιοηέα ὑψούσι 
ἀνθρώπους, καὶ πάλιν ταπεινοῦσι. ΤῸ οἴη ΤΏΘΠΥ ΟἸΝΘΓβ, 
Ι ΜῊ δἀνοΐέξ ἔο εἰ ν γρη δη, ἦι6 ημοψμθ τοίίε 
μτῆιο.᾿ , ᾿ 

Κυϊποσὶ οῦβασνθϑ [ἢδὲ παροικία ΔΏΒΘΙΒ ἰὸ {Π6 ΗδἈ. 
ΓΔ, ρεγεργίπαξίο, ἴῃ Εϑάτγ. 8, 84., δηα 8 568 οἴ (16 
80] ΟΓηΐηρ; Οὗ {6 ἰΒγδΠίθ8 τη Εργρί ἀϊ δδρ, 19, 10. 

17. μετὰ βραχίονος ὕψηλοθ. ΑἩ- ογδηΐα! δηὰ ρο- 
Ε τὩΘίδρθοῦ, βρη γηρ ἐπ σγοαέ ροιυε. ὅ68 

χοή. 6,1,06. Ναπ). 88,4. 
18. ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ. “ἜΠοΓΘ' Π88 

δδθη ἠο᾽ 1{|6ὸ ἀδθαία διεοηρ [6 (ὐοπιπιδηΐδίοιβ ΤΘ- 
βρθοίζίηρ {πΠ6 ἴσῃ γοδάϊηρ δηά, ἃ8 ἀβρθηάδηΐ οἡ [1ἴ, 
{Π6 56η86 ΟΥ̓ [Πϊ8 ραβ8ϑαϑα. ΤΠ6 σοιηβῆοη ὁη6 ὀτροχο- 
φύρησεν αὐτοὺς, ἐπάν εα ἐλεῖν' δολαυϊοιν,, ῖ6 ἀοξεη θα 
δ ΠΠυβίγαιοα ἔτγοπι (Ἰς. ΕΡ. δὰ Διίς. 18, 290. π1}}} 
δ8ὲ ασποά ἜΡῸ πια]ῖπι. [ἢ δός τὸν τύφον μου πρὸς ᾿Θεῶν 
τροποφόρησον, ὅδαν «ευἱέδ πῖψ ργὶάθ. ον. τη Ηδογτα 
8, δ, 28. γιοῦδ5 ἐοίεγαγο. Δεϊβίοριι. Βδη.: 1480. "τοῖς 
τρόποις δπηρετεῖν' : ὌΡΗ ἐ ΤΝ 
Ὁ ἘΠῚ6 οἴποσ γοδηρ, ἐτροφοφόρησεν, 15 ἰΟ 8 1. ΒΟ 
Χο] ΜΆ5., δά ἵἴπ (π6 ὅυγ., Ατάθ., (σρί;; 
ΖΕιίορ., δπὰ δίανοηίς Νέγβίοηβ. ἰ 18. ἐέσορῃηϊζοά 
ΒΥ ΔΑἰπαπαβίιβ, ΟγὙτ!], Μδοδεῖιβ, Ηθϑγοίιβ, δηὰ 
Οοηβί. Αροϑβί. 7, 86. ; 15. ἀοίβδηαδα ὃγ Βίδῆς (ὐλϑαὰ- 

ἐπ 
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θοη, Ηδιηηοηά, Μ|11, Βοηροὶ, Μαιῖα, Εγηθβίϊ, 
Ῥρᾶγοθ, Μογιι8, Βιοβθῃηλ]]ογ, δηὰ Ναϊοϊκηδογ; δηὰ 
ἢδ5 Ὀεϑη τϑςοοινρά ηἴο {6 ἰοχί Ὀγ ΟἸἹοβθδοῆ. 

. ΤΠ σομηοη Γοδάϊηρ 18, ἢοψανογ, δαἀνοοδίοα ὈῪ 
Οτοίυ8, Πογ!ΠῈηνσ, οι, οαατιάσο, δηπὰ τροβῖ 
Ἐπρ]5ἢ ὙΠεο]ορίδη8.1. ΤΠ ἀγρυπιθηῖβ ΧὉΓ 1 ἈΓΘ 
{ἢιι8 ϑιιπηηθα τρ ὑγ Κυϊηοεῖ. 

1. 10 18 ἰὈυπηὰ ἴη (ῃ6 Νυϊραῖθ.---2. ἡ [η6 ραββᾶσθ 
οἵ Ὠευΐί.1, 81. το νης Ῥαι] γοΐθγβ, ἴοσ ἐτρόφοφορησε 
84 τροφοφορήσει (ἢ Ναί. Π88 ἐτροποφόρησεν Δηὰ τροπο- 
Φορήσει, ΜΏΙΟΪ, 18 ΠΊΟΓΘ Δρτοοδθὶα ἴοὸ ἴπ6 ΗδΡ. ΝΣ ; 
88 ἌΡρΘδΓΒ ἔγοπη νϑγ. 0. οὗ [Π6 βαπ)Ὲὰ (μβαρίεσ. ἢ 
ΤΟΔΟΙ ΩΣ 18 αἰδοὸ δοκπον]θάροα ὈγῪ Οτρθη δηα (οηβί. 
Αροβί. 7, 86θ.ὡ ὙΠΘΓΘ88 ΠΟ ὑπ ΧΟΘρ ΪΟΏΔ06 Ἔσχϑιηρὶθ 
ἰ8 Δάδυςεα οἵ τροφοφορεῖν ; [ὉΓ 88 ἴο ὃ Μδοο. 7, 47. 
τροποφορεῖν 18 [6 Γ6 ρΓΘίδΓγαὈ]6 ἴο τροφοφορεῖν.---8. ΤῊς6 
Ἰοίΐοῦ ᾧ δηᾶ π᾿ ἃΓ6 νϑιῪ οἴθη ἰηξθγοῃδηρθδά.---4. Α5 
το Ηδβυοἤηι8, [Π6 ἔτ 6 τοδάϊηρ Βθθη8 ἴο Ὀ6 ἐτροπο- 
φόρησεν, ΜὮΙΟἢ ταΐδγβ ἰο οἀμοαξίοη δὰ ῥογηιΐηρ ἐΐδ 
γιαπηοῦϑ. ὅ66 ΕἸβοῇ. οἡ Ρ]αί. Ρῃφά. (Ὁ. 80., Τ,ΟΘ ΒΓ 
οὔ 1 Τίμι. 4, 6., δηα 1,6 ηη6ρ οἡ Ῥῇαϊαγ. Ερ. ρ. 850. 
Ὧγτ. Ἰοάατιάρα, ἴοο, οὔβδγνεβ ἰπαΐί “" 1 88 νϑῖὺ ἢϊΐ 
ἴο ρῖνα {Π18 ΟὈ αιι6 Ἰπεϊτηδίίοη οὗ {Πδὲ Ῥογνθγβθη 688 
δηὰ ἱηργαίυἀθ ψὨϊοῆ 80 ΘΑΓΪ Ὀαρᾶπ ἰο ῥγενδὶὶ] 
διηοηρ [Π6η}." 

Το Κυϊποοῖ, ἤονγανοσ, {Π 656 ΓΘΆ80η8 866 ηὶ ἢοΐ ςοη- 
νἱηοίης : δηά ἢδ6 {Π10Κ8 τροφοφορεῖν ρΓοΐδΓΊΑ 6, οἡ {ἢ 6 
[ο] ον της ρτοιηά8. 

1. Τροφοφορεῖν (ἔτοπὶ τροφὸς, πμγ 56, πιοέλεν, δηᾶ 
φορεῖν), Μ᾽ Ὠἱοἢ 5,165 (0 ““ ΠΑΓΓῪ ἴῃ {Π6 δΔ΄πῚ8 ΠΚὸ ἃ 
ὨυΓΒΘ," ἴο πι7δ6, δμρρογέ, ἃ58 ὈδΙηρ [688 Κπον ἴο [ἢ 6 
ΒΟ Γ 1068, ᾿ν88 οπδηροα Ἰηἴο [ἢ6 τπηογα οὈνίοι!β τροποῷφο- 

Ἵν.---ἀ. Τροφοφορεῖν 15 τοδὶ 1} .2 Μδοο. 7, 97. ἀπά 
ἀπε, Ηοῃ. 46. νἤογα 1 18 βα!ἃ οὗ [η6 τηοῖῃοῦ οὗ 
δΔἢ ἰηΐδληΐ : ἀναλαμβάνει, καὶ περιθάλπει, καὶ τροφοφορεῖ 
ἐν πολλῇ στοργῇ. Αηα !1η Ὠροαϊ. 1, 81. (δερι.) ἐτρο- 
φοφόρησε 18 (ἢ6 ἰγΓι6 ἐπ τν ἢ δο, ἱπάδεϑά, (Π6 μ88- 
8893 866 18 (0 ἢανα Ὀ66ῃ υπηάἀογβίοοά ὈγῪ Αα4υ} δηά 
ϑγτπδοῃι8. Β651468 (45 Μ11 οὔβογνββ), (πδἰ γοδάϊηρ' 
18 ΤΕ] ΓΘ ὈΥ (ἢ6 ἀγραπιθηΐ πα βοορα οὗ (Π6 ρ89- 
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88 06.---8. Νοῖ ΟὨΪΥ ἴῃ (Π6 ρᾶββαρο οὗ Πδαυΐ., θαΐ ἴῃ 
[Π6 Ργδβθηΐ ὁπ, ἐτροφοφόρησε 18 (ΆΓ τΏΟΓΘ 8ι{40]6 ἴο 
(6 σοηίοχί. Εογ ἰξ 18 ποῖ ᾿Κοὶγ ἴπαὺ Ῥϑυὶ βῃου!ὰ 
παν τηϑϑηΐ ἴο οχαϑρογαΐθ {Π6 τη 48 οἱ ἢἰ8 δυδίτοῦθβ : 
8Δη4, ἴῃ ἔᾳαςϊ, ψα ἀο ποῖ Πηὰ {πὶ Οοἀά ἀϊά ρϑιίοπιὶν 
θᾶ ψ ἢ {Π6 ρογνογβα οσοηάαςί οἷ {Π6 5γϑϑ 68 ἴῃ 
{πΠ6 ἀεβογί ; παύ, [6 σοηίγαγυ ἃρρθδῦβ ἔτοπὶ ὨΟΪΥ͂ 
τ, (ὅ8ε Ρ5. 06, 10. Ηεβ, 8, 17.)---4Φ. Τῇ τοδαΐηρ; 
ἐτροφοφόρησεν 18 8138ο σοηβγιηθα ΟΥ̓ ΟἾΠΘΙ ΡᾶΒΒΑΡῈΒ ; 
88 Νιιῦ. 11, 12. δηά Τοῦ. 82, 10. 5644. 

Τῆυβ ἂν Κυΐηρε]. Εοῦ ὯΥ οὐ ραᾶγί, (μβουρῇ 1 
δοκηονϊοάρο [μαῦ {Π6 ἀγραπιθηΐβ ἔοὸγ θοίἢ γαδαϊηρβ 
8ΓΘ οὗ ρᾶγὶν θαιαὶ νεῖρῃΐξ, γοῖ, ἀροὴ {πΠ6 ψ Ποῖος, 1 
8 [ΠΟ] η64 ἴο ῥγαΐδγ {Π6 σοπλμηοῃ ΟΠ6 ἐτροποφόρησε : 
151, οἡ δοσουηΐϊ οὗ [6 ναβϑῦ ργθροηάθγδησα ἴῃ ροϊηΐ 
οὗ Δυ Πουέν.--ϑ ]γ, θθοδιιβ6 τη δἰπηοϑί ΘνΘΙῪ ρᾶ588 06 
ΏΘΓΘ τροφοφορεῖν 185 ἰου πα, τροποφορεῖν 18 ΟἸΓΠΘΓ 
[86 ἔτι γϑδάϊηρ, οσ,, δἰ ἰθϑϑί, 15 ἃ8 8:14 0]6 ἃ8 τροῷο- 
Φορεῖν.---Θα]γ, [Ὁ 15. 1Π6 πῖογ8 αἰ ομ τοδάϊηρ, δπά 
{πεγοίοσθ ἴἢ6 ΠΚΘΙΙΟσ ἰο 6 ρσοπαίηθ.-- 4 ἢ]ν, 1 80.5- 
Ρϑοΐ {παῖ τροφοφορεῖν 15 ἸΓΓΕΡΊ]ΑΓΙΥ ἐογπιθα, αηἀ σοη- 
ἈΓΆΤΥ ἴο [6 Δηδίορυ οὗ {ἰμ6 ἰδηριιαᾶρθ. Οὐ [18 8ο- 
σουηΐ 1 ννου]ά τοβίογε ἴῃ 6 οἱά ψγιηρ᾽ ἐτροποφόρησεν." 

19. κατεκληροδότησεν. ΝΌΓΥ ΤῃΔΏΥ ΘΧΟρ ίοης ΜΑΝ. 
ἤδνε κατεκληρονόμησεν, Μ ὮὨΙΟΝ, 88 Ὀείηρ [Π6 πηογο ἀπῆ- 
οὐ] τοαάϊηρ, 88 Ὀ6Θη ἀθβογνεαϊ νυ τοσοῖνθα ἰηΐο {68 
τοχί ΕΥ Μαίιίς δηα σγίθβθαοῆ. Νον κατακληρονο- 
μέω ποῖ ΟὨΪΥ ἀδηοίαβ (0 ρο68688, οδέαϊη, Ὀυΐ 450, ἴῃ 

ἘΞΈΟΥ ἰμουρῇ Ἡ εἰδίεἰη ρυοάτοεβ ἔγοπι Ἡεγοάοί. 7, 188, ἡ τροφὸς 
-- ἐφόρεε αὐτὴν, γοῖ τροφοφορεῖν ΟΒῺ ὈΓΟΡΘΟΓΪΥ ΟΥΪΥ πηρᾶ ἴο σαν 
ἐλ πιιῦϑ6 ἐπ ἐΐξ ατπιδ; δῃηὰ [8 σαῖϊο Ἔεχίθη 8 [γουρῇ 4}1 ἰ(ἢ6 οἴ ΠῸΓ 
οοιηρουηά 8 οὗ φορέω ; 88 ἀμφοριαφορέω, σαγηφορέω, λαμπαδηφορέω, 
ἀχθοφορέω, καλαμηφορέω, στεφανηφορέω, δαφνηφορέω, χλοηφορέω, 
ἀστραπηφορέω, στιγματηφορέω, σκευφορέω, σκαφηφορέω, ξιφηφορέω, 
πυργωφορέω, δᾳδοφορὲω, ῥαβδοφορέω, λιθοφορέω, ἀνθοφορέω, πλινθο- 
φορέω, μισθοφορέω, ἀχθοφορέω, δηὰ 8η ᾿υπάγοά ΟΙΠΘΥ διιοἢ, ἴο ὃθ6 
ἴουπα ἴῃ Ηοορενίθηβ Απδϊορίοαὶ Ὀἱος Ομ γΥ, ἔγογω ἃ σαγε ] δχϑζηΐ- 
παιΐοη οὗἉ νυῇῆϊςς ἴ ἃ ργεραγθ το δϑϑεγὶ δι [ῃϊ8 νγοι] ]ὰ θὲ 1ῃ6 οπίῳ 
ἰῃδίδησθ οὗ {πὸ Ἰγγορυ αυιν (ἰΠουρσ ἢ ΤΠ ΘΓ ϑοθπ8 δος ἀρρτοασὴ ἴο 
ἐς Ἰη διφροφορέω): ΝΟΓ ἀο65 φορέω ἴῃ ἴο86 ΘοΙΠροΟυ 45 αἰτυανα αν 
{ππ ἸἸῖΘΓᾺ] 6686 οαὐτῷ δηαὰ δεατ, Ὀὰϊ βοιηδίϊ πε ἴδε πιεέαρἠοτίοαϊ, 88 
ἴῃ καρποφορέω, πληροφορέω, δωροφορέω, δασμοφορέω. 
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ἃ ΗΙΡΉΙ 8θη86, ἴο ἀδ]νοσ ἂρ το ΔΠΥ ΟἿ Θ᾽ Β ρΡο55688- 
δΙο,, 85 ἰὴ ἑιιάρ. 11, 24. 1 Κιπρβ8, 2, 8. Νυπι. 84, 18. 
Πουΐ. 8, 98. 'Ζαοι. 8, 12. Ῥτοπι ἰσρῃογηςα οἵὗἉ (815 
Βισηϊβοδίιοη, [86 Βογῖθ68 ἤᾶνθ δἷβο, ἴῃ ΟἰΠΘΓ Ρ͵8ς 68, 
τηδθ {Π6 88η16 Οἰαγρα; 85. ἰη Ὀδαυΐ. 1, 88. 8, 48. 
21,160. 20ο58ἢ. 14, 9. 190, ὅ1, 1 δα. 2,8. 1 Μδος. 
8, 86. (Κυίϊη.) , 
. 20, καὶ μετὰ ταῦτα --- τοῦ προφήτου. ΤῊ15 Ῥᾶ588 66 
ἢ88 ποί 8 [π|1{|1|6 οχογοϊβοά τῆς Ἰθαγηϊηρ δηᾶ ἱπρθηυ Υ 
οὗ (ὐοιηπιοηίαίογθ. Αηὰ ἢο Ψοηάθγ: ὉΓ ἰῃ 1 Κίηρβ 
θ, 1. “1 οᾶπηθ ἴο ρ8895 ἰῃ {Π6 ἔουγ διιηάγεα δηά 
οἱ ρῃ οι γοὰγ δἴϊογ [ἢ6 σῃμάτοη οὐ βγαθὶ Ὲ ρα σοπια 
ουΐ οὗ {Π6 ἰδηὰ οἵ Ἐργρί, ἴῃ 16 ἔοιτγίἢ ὍΕΗ οὗ 8ο- 
Ἰοιηοη 8 γεϊρῃ ονοῦ [ϑγδοὶ, ἴῃ Π6 τοῦτ ΖΙ, ὙΒ]οἢ 15 
16 βεσρηά πιοηίῇῃ, {πὶ ἢ6 Ὀόρδη ἴο θυ ἰΠ6 Ὠουβα 
οἵ {Π6 [ογά." Νον 1{{π686 ἔουγν Βυηάγοά δά ἣν 
ὙΘΔΓΒ ᾿ηθηςοηρα “ὍΥ δ5ι. ΡΑᾺ] 6 δα ἀδα [ὁ εἐἢβ ἰαγίν 
Φυτίηρ ψῃϊσῃ ἢ ἰϑγδϑ 168 δῦοασ ἴῃ {πΠ6 ἀδβογ, (Π6 
βθνθῃΐθθη γϑαῖβ οἵ Ψψοβῇῆιιδ᾽β σονοτηϊηρηΐ, {Π6 ἰογίν οὗ 
88} γϑῖσῃ, (6 ἔοσγίν οἵ Πᾶνα 5, (ὴ6 ἔῆγοο οἵ δοίο- 
ΤΩΟὩ 8, Ὀρίογα [6 θυ]! Πρ ννὰ8 σοιηῃθηςαά, {6 5 
ἰοίαὶ ν}}} διηουῃὶ ἴο 8 σγθδίθγ πυπι (ἤδη 18 ἰουπε 
1η 1 Κίηρβ 6, 1,; ἴο τοῦῆονα Ψηϊσ ἀρραγεῃΐς Ἄοοη- 
ἰγδαϊοςίοη {Π6, (οτηπηιοπίδίοτθ ἤδνε ἀθνϑδαὰ τΔῊΥ 
τη οίῃοαϑ3. "ἢ - 

1, Αοροτγαϊηρ ἴο {Π6 ορ!οη οὗ ΒεγΖοηΐμ5, Οτίρῃ. 
Ἐρνυρί,, Ο. 16, Ρ. 321., {πΠ6 γροδϑῖβ οὔ βογυϊτυάθ ἴῃ 
ὙΠ Οἢ (ἢ|6 1Βγαο 65, ἀυγίηρ (Π6 εἶπα οὗ ἴὰ6 Φαάᾶρεθμ, 
ΘΓ ΟΡΡΙΓΕΒΒ6α ὈΥ [ὈΓΘΙρηθτβ, 8ηὶ ψοῦα ψ Ποῖ 
ἡδίϊνο οὨοίβ (1 Κιὴρβ 6, 1.), ἃγθ.ηοέ πιιηιδεγϑά, βἰης 6 
ἴη ἴπ6 ρα ]]ς Αππαῖβ πὸ ποίϊςα ψγἂβ ἰάκϑη οὐ" 1Ά6πι, 
Ὁ {ΠῈῪ νογα σθοκοηθά [οὸ ἰμοβα ἴῃ. ψῃὶςἢ Ζυάρο8 
ΤΌ] ονοῦ [Π6 ΙΒγδ 6} 1686. ΟἸἾΒοΒ παπηθοῖ [Π6 γ6δΓβ 
οἵ {πε Φυάρεοθ δηὰ οὐ 1ῃ6 υοπάδρε ἀϊβεγθηι!ν, 80, 
Ποναναυ, 88 ἴο τΏΔΚ6 οὗ ΠΟΥ ἐῆρ βᾶπὶ ΠυῖΏθοΓ. 
Βυΐ 4}} (π6886 πηϑί!οάβ οὐ σοπιραϊδίϊοη ἃγα τη ΓΟΙῪ 
ΔΙΒΙΓΓΑΓΥ; ἴον ἰῃδ΄ {Π6 γρδνβ οὐ Ὀομάδρο γγογα οιηϊί- 
64 1ῃ 1 Καιρβ8 15 ΠΥ ἰάΚϑὴ ἔογ στγδηϊθά, ποὲ ρτονϑά. 
ΟἸμεῖβ ρδίῃ, 85 ΓΤ ΟῚ απ Β6Ζα, ἰοῦ (Π 6 σοτηποῃ 
τεδάϊηρ ράγν οι Μ55., δῃᾷ ραγεν ἔγομῃη ᾿ςοη]οο- 
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ἔστο. ΕἾΠΑΙΪγ, {Π6Γ6 ἅΓα ποῖ νδηίίηρ (ἢο86 ΠΟ, 88 
οβ81113, Μ|ιςἢδΔ6]15, γΠρσα, δηα Ηοιηγ ἢ, τοραγὰ 
{π6 ψΒοΐὶβ 848 ἃ τἼ6γα 1ητογροϊδίϊοη. ᾿ 

Οὐμοσ ςοπ)θοίαγοϑ δηά Ορί πἰΟἢ8 ΠΊΔΥ 6 866η ἰῇ 
ΤλΡογο, Βοηροὶ, δὰ Ἡρδυπηδηη. Τὸ 6 [ἴ δρ- 
μϑ τ τη (ἢ6 ψγογἦ8 ἅγα ποῖ ἔγομχ δὴ ἰῃ(ογροϊδίοσ, 
αὐ ἅΓ6 δι. θα} 85, γῇο ἤδθγα [Ὁ] οννοα {Π6 πιοάθ οὗ, 

σοιηφρυίδίοη ρΡυτγϑαδά Ὀγ {Π6 Φεν 8 ΟΠ γοηο]ορ ϑι8 οὗ 
ἢ18 456, ΜΙ γοβροοῖ ἴο ἐΠ6 γϑᾶγβ οἵ {Π6 Φυᾶρεβ δηά 
ἴπο86 ἀυγίησ ψἤιοἢ (Π6 ΒΓ 6} [68 ΘΓΘ ἴῃ 80] οἴου 
ἴο ἰογϑίρῃ ἠδίϊοῃϑ : δῃά {ῃογοίογα 1 βιβρθϑοῖ (δι (Π8 
Ρϑῆβαρθ οὔἹ Κιηρβ 19 σοσγυρί. : 

Κκριταὶ, ψ ὨΟἢ σογγοβροηάβ ἰο {Π6 ΗδθΡ. ΟΡ, 
ἸΏΒΥ ΠΟΥ ῬΓΟρΟεΪν Ρ6 τοηάἀογρὰ Ζ72)μοθ5 ρορμἰλ τΏδΔη 
7μάϊοο5, (Καυϊη.) 
,.[.ΆΑ21 δῖ 80 ἴδι Ἰῃο!Ππηραὰ ἴο ἀρτθθ σι (πα ἰδαυποα 
(οπμπηθηίδίογ, 88 ο δ6 οἵ οριηϊοη {Πᾶΐ ἴῃ 6 σΟΙΓΙΡ- 
ἴοη (δ γ) γϑϑίβ στ [Π6 ρΡαβϑαρα οἵ ἴῃς ΟΙα Ταβία- 
τηθηΐ, ἴῃ 1Π6 ἰοχέ οὗ ψ ῃοῆ σὨγοηοϊορίοδὶ Θ ΓΟ ΓΒ, 
σΠΙΘΗ͂Υ ἀτιβϑίηρ [τοῖα [Π6 τ1ι86 οὗ ἐοέέ6)5 (οἰ Δ ΝΘΓῪ 51- 
τα ἶΪ4γ) ον, ἔσιγοα, ἀο οσσαβι Ο Δ Υ οσσιΓ. 

41. κἀκεῖθεν. ᾿Εκεῖθεν 18. ΡΙΟΡΕΙΙΥ υι864 οὗἉ ρίαοο, 
Ὀυΐ 18 βοιηθί! 68, 88 ἤΕΙΘ, Δρρί16α ἴο ἐΐπι6, Κα οἷν 
ἐδθηςο; οὗ πςῖῃ. Κυϊποσὶ δάάσθβ δη ΘΧϑιηρ]6 ἴτγοπὶ 
Χρη. Ημϊβι. 5, 2, 24. 

21, τεσσαράκοντα, Ηον Ἰἰοπρ ὅδ] τεϊρηθά, να 
ΔΓ ποῖ [0]ἀ ἴῃ ϑογιρίαγθ. Κυϊηοεὶ 15 οὔ οριπίοῃ ἐπαΐ 

“ 1η [18 δῖ, Ρδὰ] ΤΟ] οννοα τα! ἴοη. Βιῖ 10 18 τΟΓΘ 
ΟὈΔΌΪ6 {πὶ ἢ6 τοβϑίθβα οὐ (6 δαίπογιγ οἷ. βοτηθ 
Ἰδίοσι 8] σϑοοσάϑ, βιιοἢ 8ἃ8 ψοβθρῇτ8 (6}}8 18 Ψ ΕΓ 

ΡτΓοϑογνϑα τῇ [86 Τξηρῖο, δὰ Ὀν ψ]οἢ, 1 βῃουϊά 
866), Ψοβαρῇι8 δ! πη861 (ΛΠ. 6, 14, 9.) νᾶ8 συϊά δή, 
Ψ ΏΘη ἢ 6 βαγ8 (δὶ σδμὶ τεϊὶρηθα εἰρηΐθθη γοαγβ ἀυτίηρς 
ϑάται6᾽5 ἴδ, δῃά ἐνγεμίγ-νο δἰζεγ ἢ18 ἀθοθϑβθ. 

“ ΤΏ γοᾶγϑβ, [πϑγείογο (ςοπίηι658 Κυαϊηο6}), ἀυτίηρ; 
ψῃϊοῆ ϑαιηυοὶ γυ]οά ονοὸσ (ἢ 96 ν8 Ὀοίογο ὅδ4ι}:} γγᾶ8 
ογθαίθα Κιηρ, δγὸ γείεγγσεα ἴο {π6 ἄῦονθ πηϑθηςοηθα 
ἴον πυπάγοα δηά ΠΥ." (ὅες, ἤόνονον, Πϑοααιαρε.) 

Φῷ, μεταστήσας, γοπιουΐησ, ἀδροδὶηρ ; .ἃ8 ἴῃ [λικθ 
16, 4. Τλδῃ. 2, 21. καθιστᾷ βασιλεῖς, καὶ μεθιστά. 80 
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Ροΐϊγῃ. 4., 28. (Κγρκε.) Μεθίστημι 185, Ὠοτνανογ, 8.80 
υϑοά οἵὨἨ τοϑηγονιηρ' ἐπ ἀφαΐι ; ἀῃ!ὰ βοπηθ δχϑιῃρ68 4.6 
δἀἀιιςεά Ὀγ Μυπί!ε δῃα Βδρἢοὶ: θυΐ 1 {πθπὶ (ἢ 6 
ψνογά8 ἐκ τοῦ θῆν, ΟΥ ΒΙΠΉΪΔΙ ΟἾ68, ἃ΄6 θχργεϑδοά ; 
ΨΏΙΟΝ 185 ποῖ (ἢ6 σ486 ἤσγα; δηά {πογοίογε 1 δβϑϑηΐ 
το Κυϊηοοϊ, [ῃδὲ ἰΐ πηυϑὲ ΒΡῈ υπάογϑίοοά οὗἁὨ γεριουαῖ 
οπι οὔἶοθ. 

φφ, Ἑἰὶς βασιλέα, ἴον {πε Κίηρ, ἴῃ ογάογ ἴο 6 
{πΠοὶγ Κίηρ. Ὧ καὶ εἶπε μαρτυρήσας. ΤὨδΙοδη 8πὰ 
ϑομοίέ αν νν6}} γθηήθγθα {ἢ 8, “" αιιθῃ δος οἰορίο 
ογπανι.᾽ ον μαρτυρεῖν τινι Βρη1ῆ68 ἴο ὈΘ6ΆΓ ὙΠ] Π6855 
70Υ ΔΏΥ ΟΠ6, ἵπ απ οπϑ᾿β ξαυομν ; {118 Ὀεϊηρ ψἢδί 
δταιητηδυ Δ 8 ο4}} ἃ ἀαέδυο οὗ Ῥγοξέ. 

ΦΩ, εὖρον Δαβὶδ, ο. ΤὭΏΘΓΟ 18 ὯΟ0 Ρᾶββαρα οὗ (Π6 
ΟΙὰ Ταβίαπγθηΐ ν ]οἢ σοπίδἰἢΒ ργϑοϊβοὶν (656 ψΟΓαβ : 
Ψ ὨΙΟΝ βορὰ ἴο δ6 σοηΐουπήρα το 8. 89, 9]. 
1 ὅδ). 18, 14., ψ ἢ βοῖηθ 50} αἰτοτγδίίοη δηά δἃπὶ- 
δὰ ϑνϑ θο οὐ ΨὨϊοΪ. πηοάθδ οὗ οἰίηρ ἔγοπλ {π6 ΟΙὰ 

οϑίδιηθηΐ 8366 {Π6 ποίθ οἡ 7, 7. (Κυιη.) ᾿ 
φῷ, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μους ϑοηα (ομηπθη- 

ἰαἴογβ υηαοτβίδηα {(ἢ}|18 οὗ Πανὶ 8 Βα 6} ν 1 (6 ἀ15- 
σθάγρα οὗ 18 γορδὰὶ ἰμποῖοηβ, δηὰ [18 Ζοθαϊουβ δηὰ 
υαηδονϊαιὶηρ Ρυγϑύδποο οὗ {πΠ6 ρΡ΄δηβ ψῃϊοῦ Οοά νν88 
Ὀἰβαβθά ἴο ἤᾶνβ οἀγγβα ἰηΐο εοἴδβοί. Ομ οΓβ οοηῆῃα 
10 ἴο 1118 ἀρϑίδιπίηρ ἴγοτι ᾿Δοϊίγυ, ἀπά ργοϑογνίηρ (Π6 
ΜΌΓΒΏΙΡ οὗ [Π6 οπ6 ἰσὰς αοά, δὰ [ῃ6 ᾿δν8 αὐ [πη- 
βιυ168 οὗἩ Μοβο8. Κυϊποοὶ μπὲξοϑ 1Π6 ἀρονβα ρϑγιϊ- 
αἰ] 4γΓ8. 

τ τῦυϑὲ θ6 οὐβογνοὰ ἰῃαΐ (6 πογὰβ ὃς ποιήσει 
πάντα τὰ θελήματά μου Δ16 Θχαροίίοα] οὗὨ {π6 ῥγο- 
σράϊηρ ; [ὉΓ καρδία ἤδΓΟ Βζηϊῆθ8 εὐὐδέ, ἱἐπέοηξζοη, 
οομηδοί, ΝΟΥ͂ 15 [8 ΔΙ ορϑίθ θοῦ δὴ Ἡθυτσαϊβη ; βἴηοθ 
Ιἢπα ἴῃ Δ βοῃν!. ἽΕΙ 9. ὧδε γὰρ κρατεῖ γυναικὸς 
ἀνδρόβουλον, ἐλπίξδον κέαρ" Θελήμα 18 ΨΘΓῪ ΓαᾶΓα ἴῃ {Π6 

Ἀ 50 1 νουϊά ρμοϊηΐ {8 Ρβββαρθ, ὙὩϊοἢ Ὧδ8 Ὀδθὴ δ Δ ΌΪΥ 
διηδηάρα Ὀγν Βρ. ΒΙοπ)ῆεϊά ; ἱπουρὶν, δὰ ἴπ6 ργοίουπα! Υ Ἰεασηδὰ 
Ἑάϊτον γερο !εοῖε [Π6 δθῆβε οὗ κέαρ )ιδῖ ᾿ηάϊοδῖε, ἢ6 ψουϊὰ ποῖ 
αν αῇήχϑα ἴο κρατεῖ ἴῃ6 ΔΙΓΌΪΓΑΓΥ δηα ργϑοδγίουβϑ δεη86 οὗ 2μδεέ, 
δυῖ ψου]ὰ παν ρδγοεϊνθα {παῖ 11 ἀφηοῖοϑ ϑἰταρὶν ““ ἧας ρτουαϊϊειὶ, 
λαε οὐϊαὶποὰ ἐΐδ Ῥυτροϑδ, ἀπά ἧας οἤοδεπ ἰλαὲ ἐξέ δὐοιία δὲ δ0 .." 8 816- 



ΑΟΥΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΞΤΙΕ8, ΟΗΑΡ, ΧΙ. 425 

ρίωμγαϊ; δυῖΐ 80 1 οσουγβ ἴῃ 4 Ρατγαὶ. 9, 14. ἔδωκε τῇ 
βασιλισσῃ τὰ θελήματα ἃ ἤτησαν. 

48. ἤγειρε. ΟὐτἸἰοβρδοῦ, Μαιηίς, ἀπά Κυϊποοὶ 
δϑαορί ἤγαγε, 48 Ὀδίηρ (6 τοῦ ἀϊπΠῆςα]ς τεδάϊηρ. 
᾿Αγω ἰ8, ἨΟΨΘΝΘΓ, 80: θ.[Π168 1864 ἔοτγ ἐγείρω ; 88 ἴῃ 
Ζαςΐ. 8, 8. 15. 48, 1ὅ. Τα. 9, 24. ἘῸΓ σωτῆρα 
᾿Ιησοῦν ΜΗ] ἀπά Κυΐηοεὶ γοδὰ σωτῆριαν ἃ8 ἴῃ λΚ6 
1,71. Ζ2οἷ. 4., 24.), σΔῃ ΘΙ! Πρ Ἰησοῦν. 

24., προκηρύξαντος ᾿Ιωάννου.ς Μαοῃίίοη 18. τηδάς οὗ 
οἤη, βἴηςθ 8 Δι ΠΟΙ βιοοά ΠΙρἢ. ἢ [Π6 ΡοορΙϑ. 
Ου βάπτισμα μετανοίας 8686 {Π6 ποία οἡ Μαῖίϊ. 8, 2. 
δΔηα Μαρκ !, 4. (Κυϊη.) 

Κυϊηοοὶ {πη Κ8 προκηρύξαντος 18 ἴοτ [Π6 5]Π1ρ16 
κηρύξαντος. Βυΐ [Π6 ΡῥτΟροβιϊοη 866ΠῚ8 Γαΐ Σ ἰο 
Ὧν {Π6 ἴογτοθ οὗ ραίαπι, ρεδίϊείν. ΤὮϊ5 (ἢ6 β6ηβ86 
18, ““ ῥγοοϊαϊμηηρ ((Π6 ποοδβϑν οἵ), οὀχμογίίηρ ἴο 
Τορϑηίΐδησθ.» 

94, Πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ. Ἑἡσόδου 15 ἔοΓ 
εἰσοδεύοντος ΟΥ εἰσερχομένου, (ῃΠ6 ῃΐηρ θεϊηρ ρυΐ ἔογ 
(86 Ροσβοῃ ; ψῇϊο ἢ 18 νΟΓῪ ἔγεαυθηῖ. Οὐ 10 πᾶν 6 
Τοπάογοά, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 Ηδῦτον τἰϑᾶρ6 (848 1Π ΟὐΓ 
ΨοΓΒΊ0η5), “ ὈΘΙΌΓΟ [158 σοπλϊηρ ΟΥ Θη(ΓΔη66,᾽ νἱΖ. 
1Ἰηἴο ἢ]8 οἷο. (Μασγκδηα.) 76 Ἰατίθσ τηθίποα 15 
ῬΓΘίογΌΪα : δηα {ἢ π18 {Π6ΓΘ 18 ἢο γθᾶβοῃ, ἢ Ὄνοη, 
ἴο σδηςΕ] [ἴ α5 δεοῖηρ γοάμπάαπί. [ΤΌ 18 (48 Θτοίϊυ8 
δηά Κυΐηορὶ οὔβογνθ) δῆ βχργθϑϑίοῃη σογγθβροηάϊηρ 
ἴο (ῆεα ΗΘ. Ὧθ. δοὲ Μ4].8, 1. δά Μαεῖίϊ. 11,10. 
ΕἸσοδος 15 υβαα ἴῃ (ἢ 6 8Β6η86 οὗἩἨ οηέγαηποθ προ ΟΠῖσΘ 
α͵ϑ0 ἴῃ Ιβοογ. δὰ ΝΙο]. ρ. 41. (οἸοα Ὀγ Ηρ ηγ ἢ 5.) 

25. ὡς δὲ ἐπλήρου ὃ [Ιωάννης τὸν δρόμον, 1. 6. 8 τηϊ- 
ηἰδίσυ, οἶοθ. Αἱ τηϑίδρῃοῦ ἀογινθα ἴτοπὶ [6 γᾶσθ- 
σουΓ86. 866 2 ΤΊ. 4, 7. Δη4 1 (οὐ. 9, 24. ᾿Ἐπλή- 
ρου τηιιϑὺ θ6 ΓΘΠΟΓΘα, “ἤθη δα ψὰ8 Πη15Π1ηρ.᾽ 

ῷ5, Τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὴ ἐγὼ. (ὮτγΥ508- 
ἴοτ, 8η4 πιοϑί (ομητηδηϊδίοΥβ, Ὀοίἢ δηςθηΐ δηὰ τηο- 
ἄογη, ἴΔΚ6 [Π6 ἔουπηθσ οἰδυ86 845 ᾿ηἰογτοσαίννο, δηὰ [ἢ 6 
ἰαιίοτ 848 σοπίδιηϊηρ [ἢ6 δῆϑψεσ. Τῆυϑ: ““ ψ ἤοτ 

εἰδοαίίοη ποῖ υηὐγεαχιθηΐ ἴῃ ΤἼμπογάϊάε8. Οἶ κρατεῖν ἴῃ [ἢ 56η86 οὗἔἁ 
ἦαδοο, ἱ. 6. ἰδδιι6 απ ΟΥοΥ, ἵ Κηονν ὯΩῸ ὀχϑηλρία ; ἰῃουρἢ 1ἰ ϑοιῃηεί 68, 
ἴῃ ΤὨυσγα 68 δηὰ οἰθονοῦς, ἀθποίθβ ἴο δοία σοπιπιαπα ΟΌΘΥ. 
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ΒΌΡΡΟΒΘ γ8 πὲ ἰο 692 [81: ποΐ δ (ψῃοπὶ γοιῖϊ βὺΡ- 
ΡΟΒ6, πδπλοὶῪ ΟΠ γὶ81)." ΤΠ8 τηϑίποά 28, πον ΟῚ, 
τοπουησρα ΡΥ Κυΐϊηοεὶ ἢαγβ, δηὰ ἢς νϑηΐυγαϑ, ψ ἢ 

Νπειρους 80 οι , ΒδρἢΠο], δῃὰ Ῥαϊ]αϊγοί, ἴο ἴδε τίνα. 
ἔον ὃντιγα, 1. 6. ὃν; 88 ἴῃ Μαῖκ 14, 86: νηϊοῦ ρτγοοῦ 
8, ῃονψουϑῦ, ἴθϑθ]θ, βίπσθ {Π6 βοηΐθησο ἔῤλογα 18 ὩΟΣ, 
858 ἤεῖθ, ἰηίογγοραίίνα Ῥαϊαϊγεῖ ἱηάθεὰ γϑΐξεβθ ἴο 
1 Τίπι. 1,7. δηά οἰΐοβ (11Ππ1π|. Ερίωγ. 80. οὔτε κελευθῷ 
Χαίρω, τις πολλοὺς ὧδε καὶ ὧδε φέρει. Βαΐ ἴῃ [6 ρτα- 
βθηΐ ραββϑᾶρα {ῃ6 ροδιἑίοη οἵ (Π6 οἶαιι86 βῆοννβ [ἢδὺ 11 
ἰθ ᾿Ιηἰργσγοραῖῖνο ; δηἀ Ὧ0 δχδιῃρίθ ἢ88 γϑῦ Ὀθθη μῖγο- 
ἀυςαὰ οἵ τις ἴογ ὅστις, ΟΓ ὃς σοπιποποηρ ἃ ΒΘΠ(ΘΏΘΘ. 
[τ|8 βϑαΐδι. ἴο δοαυϊθβ866 1) {Π6 σοιμοῃ 1ηἰοΓργοίδίϊοη, 
ΠΟΙ ΒΌΡΡΟΒ65. ΟἿΪΥ 8 ρορμίαν ὀγαοὀνίορία, αἰ ἢ 
ΙΏΔΥ ΝΘΓῪ Ψ6]] Ὀ6 ἰο]ογαίθά, δηὰ ἰβ Φϑίβηαθα ὈΥ βανο- 
ΓᾺΪ ΟἴΟΓΘ 5 πῊ}}]ὰΓ ἰο 1 ἴὴ {π6 Οοβροὶ οἵ δῖ. Φοἢη, 
 ΠΘΓΟ οὕτος, τηρδηϊηρ Οὐχ δέ, 18 βιυἀ!οιιβὶν Ἰοἔς ἰο 6 
ΒΆΡΡΙΠΘΑ. 

Ὑπονοέω Βρη1ῆ65 μοί ἰο διρροδθ ἀπ ἰοὸ διιϑρεεῖ; 
οἵ νῃςοἢ ὟΝ οδἰϑίθίη ἤθγα δάιισθβ βανογαὶ ΘΧΔΙΏρΪ65. 

2θ, 86η. δ, δι πον Ὄχῃογίβ ἢ18 ἤθᾶγαγθ 0 86- 
Κπον]οάρε (ἢ6 Μεββιαϊι, δηα δάμη (ἢ6 ρίδῃ οἵ 88]- 
ναϊίοη ὃν ἢϊῃ). ΒΥ οἱ φοβούμενοι τὸν Θεὸν ἃτ6 τηδᾶηί 
“Ζειυϊδἢ ργνοδοίψέοθ. ὅδ {86 ποίβ οἡ νοσ. 1,6. ἴη 
ὑμῖν ὃ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλε {6 Γ6 18 88 
Ὠγρά! ρα ἔοσ ὑμῖν ὁ λόγος οὗτος, ὅζο. ; 

27. οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν ᾿ἱερουσαλὴμ. ΤΠ6 γὰρ ἰς 
ἢοῖ,.88 ΔΠΥ ἤδνᾳ 8ΠΡ0ροβοά, οσαμσαί, Ὀπΐ {πὸ σοπηθο- 
[οη 18 ἴο Ὀ6 8 γτᾶορα. ““ΤῊς “ΘΓ 8] 65 ἴῃς 
ἀεοά ριιΐ ἴο ἀφαίῇῃ «6888 ; ὨΘν ΓΓΠ61688, ἢΘ 15 ἢ, Μ68- 
βίδῃ; ἴογ (ἀοά το θα Ὠϊῃ ἰο {Πἴ8.᾿ ἘΠ οῦτρν ἀγνοή- 
σαντες, ““ ποῖ Πανίηρ ἃ Κμον]θαρα οὗ ἢ]5 ρϑύβοῃ δηά 
ἀϊρηϊγ.᾽ δὸ [κεῖ 90, 45. ψΠ6ΓΘ 566 {6 ποῖΐς. 

ΑΠδογ κρίναντες τηιδῖ Ὀ6 μῃάεοΙδίοοα αὐτὸν, δΔη ΔΕ Υ 
ἐπλήρωσαν ἴῃ6 ψογάϑ τὰς φωνὰς. ΝΟΙ 18 ἀγνοήσαντες 
ΟὨἿΪγν ἰο Β6 γοίδνγεα (9 τοῦτον, θυ αἰ8ὸ τὸ {6 ψογαξ 
καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν. (Οτοί. Λίοἱ ,, ἀηᾷ Κυμι.) 
5ὸ ϑᾶρ. 1δὅ,11. ὅτι ἤγνησε τὸν πλάσαντα αὐτὸν. Αο- 
σογάϊηρ ἰο {ἢ]15 τηἰογργθίδίοη ΘΓ 15 ἃ αἰξορσία ἴῃ 
ἀγνοήσαντες, Μ᾽ ἰς ἢ 15 (ΚΟ ἴῃ ἃ οι ]6 βθῆ8δο. ΕῸΓ 
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ἴῃ ΓΟθρΡΘοῖῦ ἰο ἐεέδιδ, 1{ 5 ση1ῆ685, “1Π6ν Κηον πο νῆο 
ἢθ᾽ νν88, Κῆον δῖπὰ ηοΐ ἴο Βα {π6 Μοββίδῇ ;᾽᾽ δηὰ [ἢ τϑ- 
ΒΡΘοΐ τρ (ῃρ ργορμῇἢοοὶες οὗ ἐἧς Οἰά Τεκέαπιθηΐέ, ἰΓΡΔΏ ὩΣ 
οὗ {πα ἔογίαμοα οὗ ἴῃς. Μεοββίδῃ, ““ τον υπήοτβίοοά 
Δῃοῃ οἱ." Νον [18 πηοάδ οὗ βρθακίῃρ 15 ἔΆτ1118Γ 
(9 {Π6 ψὙγίοτα οὗ (ῃῆς Νὸνν Τϑβϑίδμηθηΐ. ὅδε [Π6. ὨοίΘ 
οη Φοῖ. 1, 8388. (Κυίη.; ομιοΗγ ἔσγοπι ατοί.) ᾿ 
Ὁ ΟἿΟΣ τηοά68 οὗ. Ἰη1ογργϑίδιοη, ᾿νοϊνιηρς ἃ ἐγα ἦ6ο- 
ἐΐο, ἅτ Ὀτοιρῆῃΐ ἔογνδια ὉῪ Ηδιημηοηά δηὰ Ββ6Ζᾶ,; 
δηα ΗἩδφἰ ΓΙ ΟἢΒ ΡγΟρΟβοΒ ἃ πον οὔθ, ψὨϊοἢ, ΠΟ ΘΨΕΟΓ, 
(45 Καυϊηοθὶ οὔβογνθ8,λ ὀσέογἐς ἃ Β6η86 ἔγοιῃ (Π6 ψογὰ8 
ψ ΠΟ ἀο68 ποΐ ρῥγοροῦὶν Ὀοίοηρ ἴο 6. 
(ΒΥ φωνὰς τῶν προφητών ἃτ6 τηοδηΐ [ἢ6 ρῥτορβῃοίϊοαδὶ 
ἐπ υἰὰ σοιῃηϊἰεα ἰὼ ν7ιυάηρ. ΟὟὐτοί8β σΟΠΊΡΑΓΟΒ 
(ἤθη ἰο (6 Ηφῦτγ. ΔΥΌ,  ῃ]οἢ ἀδηοίοθ5 ἔμ6 54Ὀ- 
Ῥα(ἢ ΙΘβϑοὴβ ἔοι {π6 Ῥγορῃοῖβ, ἀῃὰ ΧΥΘΥΘ, ἰΠο868 
ἔνγοῃῃ {ῃ6 -Ῥϑηφαίθιοῆ. δ οἱ δάἀιιςββ δὴ δβχϑδιῃρβ οὗ 
1}}18 86η86.οὐ φωνὴ (Ἰη ψ]οἢ, πόνον σ, ἴΠ6 ΓΘ Βθθ 8 ἃ 
οαέαοσἠγεα518) ἔνοτη ΡοΟΪΥὈ. ὅ, 88 : δηὰ Κυρκο ρτοάιοθβ 
8Βδνϑιδὶ, οὐ νι μϊοῆ (6 πηοβῖ ΔΡΡΟΒΙ(6 18 τοῦ ΓΠἬΘι 8. 
Ομαί. 81. ρ. 8ὅ, τὰς Θεοδοσίου φωνὰς, τὰς πρώην ὑμῖν 
ἀναγνωσθείσας. ἢ 

ΚΚρίνειν 15. ἤΘΤῈ ἴοΓ κατακρίνειν. ὅ66 “Ζοἢ. 7, 51. 
 ΤῊμ5 δέ. Ῥδὺ] πηθδῃ8 ἴο 5840 (παῖ [6 Υ0 αν ἘΠ ΉΡΊΥ, 

Δ] 616 ἀ 116 ργορθοῖθβ. [Ιἢ ΠΠ πδίσαιϊίίοη οὗἨ {Π18 δ᾽ οεἵ- 
βίθῃ ΔΡῚΥ οἱΐθ5 [86 [Ὁ]ονίηρ, ρᾶββᾶσα οἱ “οδβερᾷ. 
Βε}]. 4,6, 8. τὴν κατὰ τῆν πατρίδος προφητείαν τέλους 
ἠξίωσαν" ἦν γὰρ τις παλαιὸς λόγος ὑπὸ μὲ ἐνθέων, τότε 
τὴν πόλιν ἀλωσεσθαι, καὶ καταφλεγήσεσθαι τὰ ἅγια νόμῳ 
πολέμου, στάσις ἐὰν κατασκήψῃ, καὶ χεῖρες οἰκεῖαι προμιι- 
ανῶσι τὸ τοῦ θεοῦ τέμενος" οἷς οὐκ ἀπιστήσαντες [ἰδρὰ 
ἐπιστήσακτες οἱ ϑηλωταὶ διακόνους ἑαυτοὺς ἐπέδοσαν. 
. 98--.81. 566 βυρτᾶ, 8,14. ΚΚαὶ 18 Π6ΓΘ [ὉΓ καίπερ, 
αἰέμομσί. Αἰτία 5βιρηιϊῆθβ γ)αμίέ, σαυϑ8 οὗ ρῃῃ15}}- 
τηθηΐ : 48 ἴῃ Ζοῖ. 18, 388.. ὅθε 6 ηοίθ οἡ Μεαῖίϊί. 19, 
8. 27, 87. δῃὰ Βρ. Ῥρᾶγοθ, ψῇῆο οἽδιβθ  βϑὶυ οὈ]θοίβ 
0 εὐρόντες, ἃπἀ ψοιυϊὰ γοδΔα εὐρόντα. 

40. Ὥς δὲ ἐπέλεσαν ἅπαντα, ζο., ““ψῇρφη {παν δὰ 
ξᾺ]ΠΠςα 4}} τπ6 ργθάϊοςοηβ οὗ {Π|π. Ῥγορῃοῖβ, γεβρθοῖ- 
ἑησ (ἢς αἰιοιίοη5 δηα ἀθδίῃ οἵ {ῃ6 Μρββι4}}).᾽ 566 3, 
18. (Κυϊη.). 
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20. Καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. δ΄ 66 
{Π6 8816 ροσβοῃβ ἀἰὰ ποῖ διμγψ 7688 ψῆο οοπάοπιποά 
Ὠΐη), βοῖηθ ψουα ἰάΚα (Π686 ψογάϑ ἐπιρεγδοπαζίῳ ; πὰ 
ἰπἰ66 4 ϑοπγχοίίπη658 δοίϊνα νϑγῦ8 δγὸ [δ Κθὴ ρϑββινἷυ, 
ΟΓ δνϑθῇ ἱπῃρογβοηδ!ν. Βαΐ (18 15 ἃ ῥσίποῖρὶ6 ΨῃΟΒβ8 
ΔΡΡΙΙσδίοη τηυϑὲ 6 ρυϊἀεα ὈΥ οἰγοιπιϑίδῃςα8 ; δηά 
ἤδγα 1{ 8668 1ηΔΠ11|58510]6. 

Οτοίίυβ δηὰ Βοβθημλ] δῦ ἰαἶκα καθέλοντες ἴοΓ οἱ κα- 
θέλοντες, 1. 6. ἰῃο86 ψῆο ἰοοῖκ ἰ᾿ἰπὶ ἄονψη, πηϑδηϊηρ 
Ψοβθρῇ δηὰ ἢ15 οο θαρθβ. Βυΐ (18 866 πι|8 ἰο 6 δῇ 
ὈΠΥΔΓΓΔη ΔΌΪ6 Πθοτίγ, ὈγῪ ψνῃΙοἢ αὐϊῖ6 ΔΠΟΙΠ ΠΟΙ 56η86 
Π8η (ῃ6 οηδβ 1ηἰ6η664 18 Ὀτοσα οἡ [Π6 ρ4888 06. 

Ηρδυμδηη, Ηδίηγίοἢ8, δη Κυϊποοϊ, αἱ καθέλοντες 
ΒΌΡαι ἃ ̓Ἰουδαῖοι, 1. 6, ἐλα «ὔοιυ8 σοπογαϊίψ, ἱποϊυαάϊηρ; 
“ΨΦοβθρῇ, ζζο. Βαΐ {Π}18 18. ἃ νϑῦὺ δι- δίς ῃϑα δηὰ υη88- 
(ἰδίλοίοΥΥ ἄδθνιοθ. ὍΠΡΓα 15, ἴῃ ἴδοῖ, πο οσοδϑβίοη ἴο 
Πᾶν γθοοῦγϑα [0 80 ΖΏΔΗΥ ἀου]ηρ8 δηα ψιπάϊηρϑ. 
ΤἼδ βθηΐθῃςβ 185 ΕΧργθββθα ἴῃ ἃ ρορμΐαγ' τὰ ΏΠΘΓ, δηὰ 
τηιιϑῦ ποΐ θ6 ἰγ]θα Ὀγ {6 τι 68 οὗ τηϊηιδ ΟΥ̓ οἴ 8Π|. 
Β6581469, [ῃο86 ψῆο ρΡιοσυγοα [πα ογυοιῆχίοη οἵ “968ι118, 
τηῖρσἢς θ6 ἔλΠΉΠΠ1ΔΥῪ βαϊὰ ἰο ὀγὶηρ ἠΐπι ἐο ἠδ ργαῦθ, 
{πΠουρἢ {Πα Υ ἀϊά οὶ δωγψ Ὠῖτη τ} ἘΠ οἷς οὐ ἤδη. 
Νον Ῥαυΐ ΟὨΪΥ πηθδῃ8 ἴο Πϊηΐ, (παῖ ΨῃΘη πο γ δγοιρλέ 
ἠΐπι ἐο ἀϊδ σγαυθ, ἰδ ν τῃουρὶε {Π6γ γα8 δὴ δηὰ οἱ 
ἢϊπ|, δηα (δὲ {πε Υ Πα ἀοπα νἢ πὶ. ΤῊΪΐθ πποάα 
οὗ ἰακίηρ {Π6 ραβ8ᾶρα 18 σοηῇτγιμοά Ὀγ (Π6 δἀνοτγβαίίνα 
δὲ, ψ ὨΙΟἢ ὑϑῆ6Γ5 ἴῃ {Π6 ποχὲ βοηΐθῃςθ. 

51. τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ Γαλιλαίας εὶς Ἶερου- 
σαλὴμ, “ [ῃο86 ψῃο ῥγοοδεάθα ψ ἢ ἢ Ηἰπὶ ἔγοπι Θ 84|1|6 6 
ἴο ΨΦοτγυβαίθη ;" τηρδηΐηρ, ᾿οϑ1465 {π6 ΑΡροβίῖεβ, 8 
ΨΟΠΊΘη δηα οΟἴδοῦ [ὉΠ] οννογβ οὗ (ἢ γϑέ. ὅθε 1 (ον. 
1δ, ὅ. Β8.ιᾳά. ᾿Αναθαίνειν νγἃ8 ΔΙνγαγ8 υ864 ΟἽ {ταν ]]Πηρ 
ἴο ΨΦογυβα 6Πὶ ; 8ἃ8 ἰξ 8018} τ 85 ἰῃ γοβϑρθοῖ ἴο {88 π|ο- 
ἰΓΟΡΟΪ 8 οὗ δὴν σοιιηέγγ. Ὑπυβ να 58Υ, “ ρῸ ὕΡ ἴο 
Γοπάση,᾽" δηὰ “ ἄονῃ ἴο {π6 Νογίῃ.᾽ 

ϑ2, 88. ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιϑόμεθα τὴν---ἐπαγγελίαν. 
ΒΥ ἐπαγγελία Ἐ᾿ΟΒΘΉΠΆ116Γ δα οἵ μογϑ απ ἀοτβίδηα {116 
ἐλὶπρ ἰδεῖ ργοπιϊδοά, τῃ6 ῥγοπηβεὰ δθηεῆις. Βαυὲ 
Βεηροὶ, ΗἩθδυμδηη, ἀπ Ἡρίησίς ἢ 5, ΠρΊαν ΠΟ ΒΙΓΌΘ 
(8 ννογἰβ ἃ5 [ὉΠ1Ο8 : εὐαγγελιξδόμεθα, ὅτι τὴν πρὸς τοὺς 
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πατέρας γενομένην ἐπαγγελίαν ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκε' ὙὮΘΓΙΘ 
ταύτην 15 τοἀυπάδηϊ, ὈΥ ἃ ΗδΌταί5Π) ; ῸΓ ἰῃθγα 18 ὯΟ 
οἴογ δχϑιῃρ]6 οὗ εὐαγγελίϑεσθαι “ἰτἢ Δῃ δοσιιβαίϊνο οὗ 
ἐλίησ ἃ5 Μ6}] ἃ5 οἵ ρεγϑοη. (Κυΐη.) Απά 8ο Οτοίϊβ : 
Ὀυΐϊ {Π18 866 18 ἃ ΒΟΙΠΟ δι ῬΓΘΟΔΓΙΟΙΒ ΓΙ ἰοἶϑη : Π61- 
(ἢ6γ, ΠΟ ΘΝΟΙ τπυϑιι81, Βῃου ἃ 1 Ρθ6 ἀουδίοα {ἐμαὶ 
εὐαγγελίϑεσθαι-πιαψ Ὦανα ἔνγο δοσυβαίναβ; βίποθ νϑγθ8 
οἵ δανίηρ ἀπά ἐεἰϊηρ' τορυ  ΪῪ ΘΔΥΓΥ {παι βγηΐδχ. 

82. ᾿Αναστήσας, ““ΌΥ σδυδίηρ᾽ ΗΪπὶ ἴο τίβ6 ἔγοπι (ἢ 6 
ἀ64α." 

. 88. ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται, 1. 6. 
“16 Ψψογάβ οὗ [Π6 ρει, 5411} ἰδ Ὡς τοίεγγοα 
ἰο Ψ96808. Εοτγ δευτέρῳ {π6ὸ (οἄ. (δηΐ. δηἀ 5οπὶ6 
Αι οΓΒ γοδά πρώτῳ, ΜὨΙΟΝ, 88 Ὀθαοϊηρ [Π6 τηογαὰ αἰΗ͂Ι- 
ουἱξ τρδάϊηρ, ἢ88 Ὀ66η τοοοϊνθά ὈΥ ἀϊπγοϑί 411 1ἢῃ8 
οΥΓΙο5. Νον ἴῃ βδ] τ, ψ ῖοἢ ἢ οὐν ΘΑ ΠἸΟῊ8 15 [ἢ 6 
δ600ηἋ,, ν᾽ἃ8 ἰΟττηΘΥΪΥ (Π6 3γδέ ; βίηῃοα {Π6 ργθοδάϊηρ 
ψγὰ8 ἰΠΟΌρΡἬΙ ἃ Τ6Γ ρῥγαίδσο ἴο [Π6 ὈΟΟΚ, δηά {πΠογὸ- 
ἴογε οί γθοκοηβρά. 

Βε6Ζα, βονθνθγ, ϑαβρθοίϑ (ἢδὶ ῬΔῈ] 5: Π}ΡῚῪ στοία ὡς 
γέγραπται. Βιυϊΐ (Π]5 18 Ποῖ σοῃῆτιηθα ὈΥ δὴν δυίῃο- 
ΤΥ, δηὰ 18 γε ἰθα Ὀγ νοσ. 85. ψῇθγο 6 μάνα καὶ ἐν 
ἑτέρῳ λέγει. Βεηροῖ, Μοτυβ, δὰ Ἐοβθημη}}}οῦ 808- 
Ρϑοῖ (μαι Ὀοΐἢ πρώτῳ δηὰ δευτέρῳ. ἃγΘ Θαυδ}ν [8136 
τοδαΐηρϑ, ἀογινεα ἔγοπι (6 τηδυρίη, βίπηοθ {Π6 ψ ΙΟ 8 
οὗ (6 Νοὸν Ταοϑίδιηθηίΐ, (845 αἷἰδο ἴ[ῃ6 ΒδθθιηΐςΔ] δηά 
Γαι !οα]ὶ ΟΠ68.) ἃΓ6 οί δοσυβίομπηρα ἴο οἷΐα ηυτη- 
ΒΘΓΒ ΟΥ οἰαρίοσβ. Βιυΐ ἰο {{18 τυ]8 ἐῆθγα δΓῈ ἃ ἔδν 
Θχοθρίοπβ; 8η64 (ἢδΐ {118 15 Οοη6, ([ἢ6 υπ!θα (Θ5{ἸΠἸΟΉΥ͂ 
οὗ 41} τῇ. ΜόΝ. βθ6π)8 ἴο ῥτονα. 

88. υἱὸς μου εἶ σὺ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. ΟὨ [6 
αμέδον" οἵ ἰῃ6 βεασοηᾷ Ῥμαΐιη. ἴπ6 ἐΐγι6 αἱ ψῇῃϊοῃ 1 νγἃ8 
ψγιτίθη, Δη(4 118 ΡΏ}Ο86, 866 (ἢ6 ὨοΐΘ οἡ 4. 2ὅ. ψ ὮΘΓΘ 
11 ἢ48 θθθη βϑῆονῃ ἰ(μαί Ζ)αυϊά 85 {πΠ6 δυίῃοσ οὗ ἰΐ, 
δηᾶὰ (δαὶ 1 ἰγθδίβ οἵ [118 ογίιιηθ8. Τῃ6 ἔοσγηγιιῖ48, 
“οι τί ΠΥ 80η,᾽ δηὰ ““ {18 ἀΔΥ ἤδνα 1 Ραροίίοῃ 
(86 6,᾿" γα, ἔγομι ρδγα 6 ]15πῈ οὗ πηθιθοΓϑ, δαυϊναϊ οηΐ. 
Οομραγα 7ε6γ. 2, 27. Νὸον (6 Κιηρϑ οὔ {Π|6 15γδ}} 1168, 
θδοδυβα {ΠΟῪ Πα τγεοοῖνρα {6 γτοραὶ ρον ἴγοπι .6- 
μονδῇ, {πΠ6 ϑυρτγοημα Κίηρ; οὗ Κίηρβ, ([Π6 ἔογῃ οὗ ρο- 
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νογηϊηθηὶ μοίηρ ἐποοογδί 6 4}}} ΨΌΓΟ δ γ] 6 “ν οΑ 18 οὔ 
Ζεδονδῇ, δηὰ το 8414 ἴο θ6 δοη9 οὗ Οοά. (866 ῬΒ. 89, 
47. 9 ϑαῃη. 7, 14.) Ηδηςθ δ8δο (ἢες Μαοβϑιδῇ, Ὀεϊηρ' 
ΒΥ Οοὰὐ δρροϊπίοα δὰ δ μὲ Ἴδη, Μὰϑ παίηδα δοη οὗ 
Οοά. (866 {Π6 ἡοία οη Μαίί. 4, 8. δηὰ 16, 16.) Τὴ6 
536η86, [ΠοΙΘίοΤΟ, 15 {Π15: “(ποι γί ἃ Κίηρ δρροϊπίοα 
ὈΥ πιο." Νον [6 νοῦ γεννᾶν, κα (ἢ6 ΗΘΡΓ. ὙΝ, 15 
[ο θ6 ἰδκαη ἀδοϊαγδινοὶν, 850 885 ἴο ἀςποίθ, ““ ἀθοῖάγο 
ΔΏΥ ΟἿ Ὀοτη,᾽ἢ 1. 6. ([1π {15 μάδόαρσο, ἔγοιῃ 6 ἔοσοθ 
ΟΥ τπ6 οοηϊοχί,) ἴο ““ἀδοίαγθ οἵΓ δρροϊηΐ ΔΥ ΟἿ 
κίηρ." 566 9. 110, 4. 96». 1, 10. ΟΙα88. ΠῚ ὅ.6ογ. 
4216. δᾳκὰ {ῆ6 ποῖα οἡ Μεαίί. 14. 6. 
838. σήμερον. 8ὃο0 {πε Ηδρτ. ΣΤ. Μοβέ ἱπέσγρτο- 
[65 τοίδγ [ῃ15 ἴο {86 δηοϊηζιηρ οὗ Ῥθανὶ (1 ὅδ. 16, 
18.) Βυὲΐὲ ἰἴ 5 ὃγ ΗοϊΖαρέδι, ἴπ ἃ ᾿ιϑϑορί. οὐ {ἰη18 
900] 6ςΕ, τί ἢ ποσὰ ργορδΌ ΠΥ, γοίέγγεα (ο’ (ἢ 6 εἰπῆ 
ψ θη αν! βιοτπηθα δηα ἰοοῖς {π6᾽ ἔοτίγοβϑ' οὐ δίιοι. 
ΑΒ δρρ]!6ἀ ἴο υεϑιίσ, ἢ 6 86η56 ἰ5 818: “Νον, δἰ ργδ- 
βθηΐῖ, δἰγοδαν, αν 1 ογϑαίθα [66 Κίπρο, δηά δρροίηϊ 
{πε 6 Νέοβδιδῃ."» (Κυϊη.) ͵ 

84, 85. ΤῆΘ σΟΠΠΟΧΙΌΝ 56οΙη8᾽ [10 [06 (015. ““ ἴ δὴ. 
πόθῆεο (0 γοἙ .6509 ἃ5 [ηὴ6 Μοββι δῆ. Εὸρ Οοά 885 
ἀθοϊαγθά 50 δ. Ρβ. 9. : δηά, μυάβθρα, ἰδαὶ ἀοά Ἰηραῖνὲ 
ἴο γος 8}} ἢϊῃι (ο [τἴρ, ἃ8 Μοβϑιδῇ, νῇοιῃ ἢ πᾶν δίῃ γηγοὰ 
γοϊυγηθά ἴο [16 (νον. 80), [Π6 ογάς!θ5 οὕ ῆς ΟΙά 769- 
τἀπγθηΐ ἀθοϊαγο. ΝΕ ἊΝ. 

84. Ὅτι δὲ ἀνέστησεν. αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, τς. ἜΠι6' ἔοτ- 
τη} ἐλθεῖν εἰς διαφθορὰν (ἴΚὲ τ1π6ὸ Ηφδγν. ΤΣ Ὅν, 
ἐο ἀδβοθπαᾶ ἐο ἐΐό ἀϊέος, οὐ στανυο, ἰῃ 290) 88, Φ8.) ἀ6- 
Ποίθ68 [0 ἀΐδ; δηὰ ἢ. ὑποστρέφειν εἰς διαφθορὰν ται 
θη [0 ἴδ ασαΐη. Νον διαφθορὰ ῥΡΟΡΟΥΙΥ 5,1 ῆ685 
σοΓΓρΡ(ίοη, δηά ἴῃ ϑερῦ. ἜΧργοθ5 {πΠ6 Ἤδρτν. ΠΣ, 
4 »ὶξ, σγαῦυθ, ΟΥ ἀσεέγεσέϊογι, ((ροτὰ ΓΘ ον ΤΩ, ἐθ ἀ6- 
ϑοθηά,) ΌΥ διαφθορὰ, ρμεένε(δἀοίοη, ϑπεα ἼΠΕΥ τοΐεγγοα 

“ἙΟΥ͂ (16 ΟἸαββίοαὶ δὰ δοθἑηἷοαὶ 1" διγαιοηβ ργοὰἀυφεὰ Ὀγ ΤΥ εῦ- 
βίοϊ η 16 ΓΟ] οννηρ᾽ ἀνὰ ἴΠ6 πιοϑῖ ἃρροβίιβ. Ρ]δαῖ. Ῥερευά. 1, 8, 15. 
Ηοαϊΐο παίο, Ὦδιβ, Ὠοάΐδ παίθ, (ἰδὲ ὁρῸ ἄΐοο; ἤου8, ἢοάϊθ δῖα. 
Ηϊτῖ. Β. Α. 90. Ουΐδθυδ πηεῖὰ ἐχϑδηροΐοιιβ, ἀδ νἱίδαυθ ἐχ δῦο μῖο- 
τηογϊῖο ἀοδρεγδητίθιδ, δ00}10 οὈΪαῖϑ 881 ἱε----86. δοάεηι αἷα ἀδμνη πὰς 
ἐο5 φγιβαϊοδηῖοβ. Τάγρὰπὶ οἷν Κ8. 2, Τὰ ὈΙἸδοΐυ5, δίοας ΠΠ] 18 δοῖ 
Ραῖγ;, ἴὰ τὶ ΡΌΓΙ.8 68, ας δὲ αἷδ ἰδίο ΟΥ̓ 556: ἔξ. ὶ 
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"0 το ῦ, ἰο οοηδεπιο, οογγερέ. "ΤῊ νογβίοη Ῥραιὶ 
ἢ48 ἔ]] ον α ; δηὰ {δι ἰδεῖν διαφθορὰν βρη 65 ἰο 642:- 
Ῥεγίομοο ρμένγεγαοέϊοπ ; Ὀαΐ ἴῃ {πὲ ἔογπμαα ὑποστρέφειν 
εἰς διαφθορὰν, [6 ψοτγῇ. διαφθορὰ ἀεμοίδ8 {{|ὸ ρέασε οἵ 
σογτυρίίοη, {Π6 δερεμξσάτε. ᾿ προς πες : 

Ϊὴ 1Π6 ψογάβ μηκέτι μελλόντα ἴἴ 158 ἀδοίαγοα (ἢδέ 
4688 ἴΠ6. Μεϑϑίδῃ, ψῇξῃ γϑαϑ ] θα ἰο ᾿Πἴ8, ψ1}} τγεϊρῃ 
Ραροίυδι!γ. (Κυιη.) 

84. δώσω ὁμῖν τὰ ὅσια Δαβὶδ τὰ πιστά. ΕἸτες ἔτοια 
5, 59, 8. διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην αἰώνιον, τὰ ὅσια Δα- 
βὶδ τὰ πιστὰ Ἐ, ἰὴ αρρίψίησ͵ διὰ ἐγαναίεγγέησ  Ὠοἢ 
ψοτβ ἰα 9653, ῬΑ] 4445 ὅτι δώσω ὑμῖν, 

ι ἘΠ6 ἰογηΐα ὅσια Δαβὶδ δῆϑθννοθ ἴο τπ6 Ηρῦτγον 
ΤΊ ὙἹΌΓΙ, δηὰ Ἰηαϊοδῖθ5 ἰἢ6 Ὀθηθῆϊθ ῥγοιηβθά ἰὸ 

δυϊαὰ. Ἐογ ἽΟΓΙ ἀθποίθβ θοΐἢ δεπίσπίέψ δηα ρὶεδέψ. 
ΤΠ δορί. ΠΟΟΝΘΓ, ΟΧΡΓΘΒ8 Ὕ ΟΓΙ Ὀγ ὅσιος αν Θἢ ὙΠΘΓΘ 
ἴη6 Βυθήθος ἰγθαίθα οἵ 18 ποῖ ρέθέψ, ὈυΓ ἀϊμαάμεαϑ. 
Τἢμ8 (ΠΟΥ τοηάογοὰ ὉΘΥΌΓΙ ὈΥ ὅσια, 1. 6. δοηοέ5. 
Πιστὰ, δώγε, Ξγηι, οογέαϊη, 

8ὅ. λέγει, 1. 6. Οοά 56, Όν αν ά. (Καυϊπ.). 
86, 87. ὅ66 16 ποῖδ' οῃ 2, 29. Δαβίδ μὲν γὰρ ἰδέᾳ 

γενεᾷ, ὅζο.. '. 6. “ΑΝ νγ»88 Ἰπα6ρα ὅσιος, ἃ σχοΓ8}1ρ- 
ἐδ οἵ αοά, θυΐ ἴο Πίηι [686 ὈγΟΤΏ1568 ἀϊὰ ποῖ Ὀ6- 

ηρ." ΤῬὍΤῆδ νογάβ ὑπηρετησας τῇ τοῦ Θεοῦ βουλῇ ἢᾶνο 
{π᾿ ΨΘΓῪ 8826 856η86 ΨΙὮ τΠ056 δί νοῦ. 292, ποιήσει 
πάντα τὰ θελήματα τοῦ Θεοῦ. ᾿Ιδίᾳ γενεῶ, 5 ἠϊδ ϑιυη 
αρ6, ο}" ἐΐπβε. (Κυϊη.) Μάδϑην (ὐοιηπιθηϊδέοῦβ Ἰοϊῃ 
ὑπηρετήσας ΜΉ ἰδίᾳ γενεᾷ, ἃπὰ τὴ τοῦ Θεοῦ βουλῇ νητἢ 
ἐκοιμήθη. ΤΠα ἀρόονα ᾿ἱπιογργοίδιοη. 18 ον οΓ σΟΏ- 

ἃ ον (Π6 βθηβὲ οὗ ἴποθὸ ννογὰβ νὰ τησϑῖ αν Γεσοῦγδα ἴο ννμαῖ 
Οοήἥ βκϊὰ οὗ θενὰ ἰῃ ῷ ὅ8ῃ:. 7. 11, 1. 8ις. ὀχρ]αϊηθαὰ ὈΥ ννῆδί 15 
δ 1 ἰὴ 8. 84.8, 4, 28, 29, 86. νυνῦογε ἔγεσασηΐ τηθηϊΐϊοη 15 πη8ι}6 οὗ 
ἃ σονθηδηΐ Ἂβίδ Ὁ 9 ῃεὰ Ὀγ αοἁ νἱῖῃ Πανὶ, δηὰ βνοτηῃ ἴο Ὀγ Οού,- 
ὑπαΐ Πανὶ 8 δεοὰ εὐἠομία ἐπ πγ6 ΕῸΥ ΕὈΕΥ, απὰ ἠδ ἑΐτοπο ας ἐδο ἀαὺ8 
ΟΓ ἀδαῦθη, απὰ αϑ ἐδθ διπ, διὰ ἐο αἰΐ ρεπεταίϊοπβ. ᾿ΓὨΪ8 σονθῆδῃϊ, 
δηὰ {8 οδἴϊν, αγὰ ἴῃ δι γα δηά βδογεα {Π|πρ5 οὗ συ ῆΐοῖι βα δ ἴῃ ΟἈ. 
δδ, 8. ϑρεδίβ, δά [ΚῸὰ ἴῃ [8 ρἷασεα. Αμῃὰ Ῥβὺ] υπάεγοιοοα {ἢ ϑτὴ 
845 Γα]δίίηρ (ὁ ἴῃς Κἰπράοτῃ οὗ 7ε518 (1π6 βοὴ οὗ Παν! 4), νν οἷν νγδὰ9 
ἴο 6 8 ἐνετίαείἑπρ οπ6; δηά, ἢ ἢ δυογίαφἰὶηρ οπο, ἴῃδη [ἴ 18 Ὠ6068- 
ΒΆΓῪ 1Παὶ Ψ65}8 ϑηουα να Ὀδοη (458 6 νν83) ταϊδοὰ ἔγοτῃ (Π6 ἀδαΐ ; 
δηά ἴο ϑυρρογί 1Π|8 δγριιπηθηΐ δὶ ἰὴ ἴπ6 ἢσχῖ νϑῦβα β᾽ γβῃρ  ΠΘἢ9 ἱξ 
γὶ ἢ δηοῖδον ἄγαν ἤγουν (6 161 ῬΒ8]η), νοῦ. 10,.. (Βρ. Ῥεδγεθ.) 
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ἄτιηθά, ηοΐ ΟὨΪΥ ὈΥ (ἢ6 οοηίοχέ μυΐ ὈΥ βονϑγαὶ ρϑγαδὶ- 
16] ραβϑᾶρθβ οἰϊεα ὈγῚ Ῥείβίθιη δἝηιά Μυμπίβο; 85 
Ἠοάοτγ. δῖο. Ρ. 67 Ὁ. προχείρως ὑπηρετεῖν τοῖς προ- 
στάγμασι. ΤΑΡΔη. ΟΥ. 9285 ο, λογίϑου τὸν Πυθίαν, κἄν 
εὕρης ἡμᾶς διακονήσαντας τῆ τοῦ θεοῦ βουλήσει : Δηα Ρ. 
200 α. μὴ τῇ τῶν θεῶν ὑπήρετεϊῖσθα, βουλῇ, ἀλλ᾽ ἑκόντα 
καὶ καθ᾽ αὐτὸν ἐπιδοῦναι τὴν θυγατέρα. ϑαρίοηϊ. 10, 6, 
7. ὑπηρετεῖν ταῖς ἰδίαις ἐπιταγαῖς. Ἠε]οάοτ. 1, 15. 
ἐγὼ μὸ σοὶ πρὸς τὸ βούλημα τὸ σὺν ἀεὶ τε καὶ νῦν ὑπηρε- 
τησάμην: δηά 7, 17. εἴκειν τε καὶ ὑπηρετεῖσθαι τῆς 
᾿Ασράκηϑ βουλεύμασι. 

86. καὶ προσετέθη πρὸς πατέρας αὐτοῦ, σαϊδμεγθά 
ἐο ἠΐο ζαέδεγϑ. “ΓὨΪ8 τηϑίδρῇογ ( ὨΙΟὮ ἀδηοίθβ δωσίαζ) 
18 ἀογίνθα ἔγοπμῃ [86 οᾶνθβ 10 ΨὨΏΙΟΝ (πΠ6 ΗδΡργονβ 
υδε6α ἴο θυ (Π6 ἀθδα, νῇῃϊο ψγογα Πογοαϊίδγυ, δηά 
Ὑ Ὠογοίη [ἢ6 ὈΟΔ168 οὗ ΠΠΔΏΥ ρσοΠογϑ[Οἢ8 Ψ6ΓῈ Δ5386τη- 
Ὀ]6ἀ ἱρρεῖμοσ. Ηδεςρ (Π6 Ηεδῦγονβ υ86ἀ (Π6 ρῇγαβθ 

ι ὍΝ ΟΝ οΟΥ ὉΓΊΣΕΝ οἰ 6 Γ 1 [Π6 5686 οἵ 476, 
(45 ἰη αδη. 49, 49. ἐγὼ προστίθεμαι πρὸς τὸν λαὸν, 
θάψατέ με, δα. δῃᾷ Ψυάρ, 9, 10. προσετέθησαν πρὸς 
πατέρας αὐτών,) οΥ ἴο δὲ δωγίοα; 88 ἴῃ Ο6η. 95, 8. 
ἀπέθανεν ᾿Α. καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

88, 30. ΤῇΘ Αροβί]θ ποὺ τηδκθβ πηθηςίοη οὗ {16 
Ὀοποῆϊβ 8ηα Ὀ]6β8ιηρ5 ΨὨϊσΐ Δρρογίδιη ἰο [ἢοβ86 νῇο 
δοκπονίθαρα 968118 88 [ἢ6 Μεββιαὶ), δῃηἀ αν ἰδίῃ 
1η ἢἰπὶ: δηά ἤδησα ἢ Θχἢοτγίβ ἢ 8 ἤθᾶγοΓΒ ἴο δοκῃον- 
Ιεάχε ἢϊπὶ 88 (ῃ6 Μεβϑβίδῃ, δη4 {ῃογου 06 γϑῃμάογοα 
Ῥϑγίδκοῦβ οὔ {ἢ 686 Ὀ]θβϑίησβ. Η6 τρόγθονοῦ της 8 
ογρίνοηα88 οὗ 5|π5 ἐπ ἐἠθ ρίαςε οὗ 4}1 {Π6 τοϑὲ οὗ {6 
Ὀοησῆϊϑ ; δηἀ ἢ6 16}18 ἱῃθ (ῃ4ι ὃν Οἠιγὶδέ 15 οδεγοά 
115 ἔογρίνοηοβϑϑ οἵ β8[η8, δνϑὴ οὗ {Πο86 τοῦ ψῃὶο ἢ 
(ἢ6 [ἂν οουἱὰ ποῖ ἀῦβοϊνα δὴν οὔθ." 

τ Τίνα [ὺνν ἀρροϊηίδα εἰη-οβεγίηρβ ἴο ἐχρίδία βιῃβῖϊοσ Οβδηοοϑ, 
80 ἴατ 88 (παῖ (6 ΟἨἴδ 6. ΠΟ οβδτεὰ (πεῖ βῃουϊὰ θα ἔγθε ἔγογω 8]} 
ἔατίῃεγ ργοϑεουϊοη οὐ δοοοιηῖΐ οὗ [Πϑη. Βαϊ (18 νΕΡῪ νἱδιν οὗ [Πδῃ 
ϑονβ ἤονν ΔΌΘΟ] ἴον ΠΘΟΘΘΒΑΙΥ ἴο ἴΠ6 Ὀεϊηρ οὗ δοοίειΥ 11 ννδϑ ἴῆαὶ 
{ΠῈΥ δου] ποῖ Ὀ6 δαμη εἀ ἴῺ ο4368 Οὗ ΤΌ ΓΔΕΓ, δα] ΐογγ, ἃς. ΤΏΘθα 
οεἴταοβ, {Πα γε ΟΣ 6, σγοῦα πγϑδὰβ οαρίζαϊ ; ΠΟΡ ἯὯ8 ἴΠ6 ἀγίηρ' ΟΥὨΔ] Δ], 
Πούγετοῦ ροηϊίεηΐ, δ] οννεά ἴο οὔεσ {ἢ6πΏ, τυ ἢ που] ἤανα ὕδθη 
εἱΐα ἱποοηδβίβίθηϊ ἢ (6 ἰΘΙρΡΟΓΑΙ ραγάοη οοπηροίθιὶ νυν ἘΠ θα, 
αἵ {π6 ἐΧρί Δ(ΟΥΥ͂ Βδοσ σα οὗἩ ΟἾγίβί (8 κ68 δινὰγ ἴῃ ρῃ }}ξ οὗ 4]} 5ἰῃ ; 
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Ὧν 18 μυΐ ἔογ ἀφ᾽ ὧν, δηἀ δικαιοῦσϑαι 18 δαμίναϊοης 
ἴο ἔχειν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ““ἴ1ο οδίαϊπ ραγάοῃ οὗ 5ἴῃβ, 
06 Πστγαιεὰ ἔγοιυ ρυμίϑηπιθηΐ, ἀηα οδέβίη {π6 ἕδνοιις 
οὗ (ἀοά," 866 Κορρθ᾽8 ἔουγι Εχουγβ. οα Ἐρ. ἰο Θεὶ, 
8ῃ4 δίογγ᾽β Ορ. 1, 188. β 

40, 41. βλέπετε οὖν, Χο. ““θαναγα ἐδαγείογο 1οϑὲ, 
ὮΥ τα)θοείῃρ᾽ .68ι18 88 ἐῆβ Μεββίαῃ, γοὰὺ ἄγαν ἄθνῃ 
ΟἿ ὙΟΌΓΒΟΪν 65 (ἢ ΐ8 υἱοῦ ἀδβεγις(ίοη.ἢ 

ΒΥ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις ἴξ ἰδ ΤΏΒΓΘΙΥ πγοδηΐ 
(Πα (Π6 Ῥγορίιθου δανδγίϑα ἴο ἰ8 ἐοῃῃὰ ἴῃ ἰῃδὲ ρεεί 
οἵ {Π6 δουρίαγοϑ σις ψὰ5 οδ]] θά θγ ἐξ ἡδίηδ οἔ[ 
ἔδθ᾽ Ῥγορὴξφίβ; 88 ἴῃ 2οἐ. 6, 46. Τἤο ρὲ ἷβ 
αμοίοά, ψ ἢ τῇ οπηϊϑϑίοη οὗ βοηβ σπογάβ εὶς ἂρ 
ηθί φἰἴθγ (6 5686, ἴτοιη ΗΔρακυκ 1, δ. νἤογθ ἐΠ6 
δδρί. γϑηήεξγ : ἴδετε οἱ καταφρονηταὶ, καὶ ἐμβλέψατε, 
Καὶ θαυμάσατε θαυμάσια, καὶ ἀφανίσθητε" διότι ἔργον ἐγὼ 
ἑεγάξομαι ἐν τας ἡμέραις ὑμῶν, ὃ οὐ μὴ πιστεύφητε εν 
τις ἐκδιηγῆται. Τῆς Ηδφῦτγ. ὩΞΉΔΞ ἸΜῚ ἴδ. γτοῃάογοή 
ἴδετε, καταφρονηταὶ, 566, ψ6 ἑηϑοίοπέ; ἩΘΏσΘ ἰξ ΠΡΡΘΒΙΒ 
[8ὲ (6 Γβδὰ ΣΘΥΊΔΊΣ, τ πὶρ] 16 γεῖ ἐουμὰ ἴῃ βοιῃθ 
ΝΙδ3., δηα Ιὰ δοηβνιοά Ὀγ (6 Ατγαθὶς δηᾷ ϑυγίϑΩ 
δ ΓΒΙΟη9 : δῃᾷ (ἢ 8 τϑδάϊηρ Βείηρ αἰ80 βιιρροσίβα ὉῪ 
(ἢ6 οοηΐοχί, Β66 8 [ἢ 6 {Γυ 6. οῃθ. (Καϊη.) --: 

41. θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε. [{ 18 Ὡοΐ 38} ἐρ 
ἀειοτηίηα {π6 ἔογοθ οὗ ἀφανίβω ἴῃ {Π6 ᾿ΡγαβΘῶς μδ8: 
ὁδῆρε. οβὲ οἵ ἐπ βυθοῦ (οπηεηρηϊδίοῦβ ρσῖνα ἰΐ [Π6 
88η86 οὗ μεν (ν1Ζ. γ {Π6 Βοιηδη8). Δηά 80 οἵδ 
ἘΡῚ θἢ Νεγθίοη. Βυΐ {15 ἸηΓΘΓργθίδι!οη 8661 ΥΘΕΥ͂ 
ΠΔΙΓΘἢ : δηά, ἀναγ οὗ [Π18, Β6Ζᾷ δηὰ Ὠοῤαάγαρρ οχ- 
Ὀἰδιη 1{, “ ἀἰβαρρδϑγ, υβηϊβϑί, ἃ9 1 Ψ6Γ6, [ῸΡ 8ῃαη6.᾽ 
(ὐτοίυ8 νου] βυδϑιιὰ πρόσωπα, 8:64 ἴδ κ6 ἰξ ἰῃ: 6 
Δ6η86 οὗ ἐμγη Ρραΐε; ὙὨοὮ 18 ἰηἀ6θα δβιι1ξ8 Ὁ}]6 ΘΠΟΗΘΉ, 
0 ποξ δυξῃονζοά ΌΥ ἐπε Βοῦτθν ογρίη8]. ἢ τὰ» 
186 Ὁ ἄσγϑο 1}. ΕγΆβπ8 8ηἃ ῬΙΒοβίογ, δῇ} ΘΒ ρΊ ἢ κ 

δη {πουρἢ 1ἴ ΌΥ̓ ὯῸ πηεδη8 δβδοίβ ἴη6 ἸβῃΠΟῈΣ ἰη ΒΊΟΝ ΟΥΘΗὉΥ5 
ΨΟ]ὰ οἰ ἴῃ πυϊηθῃ οὐυγία, (νον ἴα Μοκδαὶς ὁδογίβοος ἀϊὰ,) 
ϊ ἀ6] ἢν Γ8 ἔγοιῃῃ ἴῃ6 οοηάεοιηηηδίϊοη οὗ Οοὰ ᾿δ [ἢδ6 ᾿ηνίοἰδῖα τρουϊ , 
αἰ(ἢ τρϑροοῦ ἰο ννῆϊοϊ 186 οἴεῖϑ οου]ὰ ἤδνε 20 ΕΒΊΟΒΟΥ δἱ 4]1, δ. ἰΐ 
γν 8 ἃ ΝΟΤῪ Βυρροεδῦϊε οῶβε ἰἢδί 8η ἱπηρεπίίδηϊΐϊ βῃπογ τὶ ρἢϊ ργέβεηϊ 
{πε ἣη 4}} {Πεν οχδεῖεβϑε ἤουηιδ.Ό Οοτήραγα οι, 8, 8. (ΑἹ. 4, 16. ἃ 
Μεῦ. 10, 4. 8εε Μν. Ηκα!εξ, νοὶ. 4. ες. 8. ν. 469, εἰ ὁεᾳ. (θοάιεδν,) 

ΥνΟΙ,. ΙΡ΄. ἐν 



4,4, ἈΛΤΒ ΟΕ ΤῊΞΒ ΑΡΟΒΊΤΓΕ5, ΟΗΑΡ. ΧΕ}. 

ἴποβα διηΐπθης Ηοδγαϊβίβ γ)6 θα δηὰ Ῥοοοοκο, σὰν 
16}} ὰ8 (ῃαἱ ἹΓΌΓ. πιᾶῪ ἀδποίθ ποῖ τπ ΓΟ ΪῪ οορερίείδ 
αἀεδίγμοίοη, Ὀυῖ (48 ΔρΡΡΘΑΓΒ ἔγοπι 115 086 1η ΑτϑΌ 10) 
αἐέον' απιατεηιοηΐ δηἃ βέμρον ; ψ Ὠϊ ἢ 1π ογργοίβιοη 15 
δήοριοα ΡΥ Ηεϊητγίοβ δηὰ Καυΐποοὶ, {86 Ἰαἰίεγ οὗ 
ψἶἴοπι οὔβογναϑ ἰπ8[ (6 Ηερτ. Ὁ, ἴο ψ ἢ ἢ ἀφανί- 
δεσῆαι τηογα (ἢ 8η ΟἾς6 ἰη [6 δορί. δΏΒΨΘΊΒ, ἢ845 ἢοΐ 
ΟὨΪΥ [6 86ηξ6 οὗ ναδέο, Ὀυΐ οὐδδέμροδοο. ᾿ 

41. ὅτι ἔργον ἐγὼ, ὅζο. ΤΠα ἔργον 18 ταρϑαίβα ΒΥ 
ΨΆΥ Οὗ δῃιρἢδ818 (ἰπουρῇ ποῖ Τοπηά 1ἢ {Πς6 δορί.) 
Ἐὸν ᾧ οὐ μὴ πιστεύσητε ΤΩΔΏΥ ΠΟΡῚ68 ἢᾶνθ ὅ οὐ μὴ, ἄς. 
ἀογινοά, 48 ἰξ -βϑῃοι ἃ β6αθπὶ, ἔγοιῃ {Π6 δορὶ. Τῆδ 
ψνογάϑ5 οὐ μὴ πιστεύσητε, εν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν ἢᾶνΘ 
(ἢ6 δἷγ οἵ ργονοσῃ. Τῇ ρϑπογαὶ βθηβ86 οὗ (ἢ6 ρ85- 
ΒΆΡΘ 15 {ἢιι.5 ἰα1ἃ ἄοτγα Ὀγ πίΐποοὶ. “Τῆς Ῥγορβοί 
(Πγθδίθηβ 18 Ῥδῦνεγβα σουηῖγυπθη ἰΠδς Οοἀ ν]]]} 
Ρυηίδῃ (δαὶ ὈΥ πιοδη8 οὗ 1η6 (Δ ] ἀθ8η8, δῃ ἀοβίγου 
{πον ϑίδίο," 
- Νον (ἢ6 Ψογάβ οὗ {ἢε Ῥγορῃοὶ (8αγ8 Κυϊηοθ]) 
ΕΓ ποΐ 8 ργϑαϊςίίοη οὗ {πΠ6 ἀδσδβίγιοίοη οΕ 76 Γγυ 88 6) 
Ὀγ (6 Βοιηδηβ, δυΐ δγα σσοοπηποάαξοα ὉΥ Ῥαυϊ [Ὸγ 
186 ΡύΓροβα οὗ ψϑγηϊηρ 8 σου ΓΥΙΊΘἢ ; 88 16 πα 
β814 : “Βοναγεα ἰϑϑί {Π6γθ [}}] ἀροη νοῦ {Π|6 δ δ ΠΥ 
ψ ἢ ψ ΒΙΟἢ {Π6 Ῥτγορ οίβ ἔσο ΥῪ (ἢγοδίθ ρα υοὺΓ 
Γογοίδίμογβ..᾿ 

Τ{ ἰ8 ΡΙδίη (Δηἀ ἢδ5 Ὀδδη ἰἢ6 ορίηἰοη οὗ αἰπιοβῖ δ]} 
Οοιηπιοηίδίοῦθ, δηςθηΐ δηά τηοάσγῃ) (ἢδὲ αι] δά 
ἴῃ τὴ] ηἋ {Π6 σαἰδιὙ τ ὨΙοἢ Ὠθμηρ ονοσ [ἢ6 96ἐν 18}} )8- 
ἰοη ἴτοπι {Π6 οιηδῆβ. ᾿Υ̓ΒΟΙΠΟΓ {8 οσσυτγτοά ἰο 
ἢιπλ ὈΥ οὐβογνδίη οἡ {6 8]ρ18 οὗὨ (ἢ6 {ἰπη65. ΟΥ νγᾶβ 
σομηπλιιηϊοδίο ὈΥ γονοἰδιοη, 6 ἃγα οί ἰο]Ϊ4. Μοβὲ 
(οπηπιοηϊϑίοῖβ Ηχ οἡ (ἢς δόγηιοῦ: Ὀυΐ ἰξ σδη ἢᾶγα! 
θὲ ἀουθίοη {Πᾶΐ, διηοηρ (ἢ6 οἴποσ γονοϊδιϊοηβ υἱὲ 
ΜὨϊοἢ ῬΑ] νν88 ἑἀνουγεά, ψουϊά 6 {Π]18, Ὠδιηοἶν, οὗ" 
[Πα {πΐυγα ἰοτί 685 οὗ [ἢ6 Ὠδίϊοη. 

42. στο 18 γαϊαϊβα (6 εὔδοέ οὗ 115 ἀϊβοουγβε οἁ 
τὴ6 πηῖη48 ΟΥὙἁ [Π6 δυα]ζοῦϑ. 

. Νοῦν ἴῃ {Π6 ἱπιογργοίδιοη οὐ νϑγ. 42. ἰοῦ δῖ 
βοη6 α΄ } 1168 Οὗ ΠΟ ΝΘΓῪ Θᾶϑυ βοϊὔοη. Τῃα σου- 
ΤῸ Γοδαϊηρ 15 ἐξιόντων, 5.1}. αὐτῶν (ν]2Ζ. ΒΑΓΏΔΙΙΒ 



ἈΠΓῚΒ ὋΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΊῚΣΕ8, ΟΗΑΡ, ΧΕΙ]. 48 

ηα Ῥα0]), δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ᾿ἾΪουδαίων. Βυὲ 
ἴιδῖ Οδηἐίοδ οστὸ ρογιηϊ θα ἰο γοησθηΐς {116 5υ0υπ8- 
ϑοριι68, οδῃηποΐῖ Ὀ6 ρ}γουθά, ΔΠπα {Π686 νοσῪ Απίοοῆϊδῆ 
ον ρΡρϑᾶγ ἴο ἤᾶνθ Ὀθθὴ ὨΙΡΉΪ ἱπάϊρηδηϊ δὲ {Π6 
δίἰοηάήδησο, οὐ ἢ ἔο!Πονιηρ δαῦΡαίἢ, οὗ ἃ ργϑδΐ 
υθοΓ οἵ θη] 68. (ὅδ66 νοῦ. 44 δὲ 48. οοτηραῖοα, 
ψἢ 456.) Ηδῆςε πηοβὲ ἱπίογργαίθγβ Όγ τὰ ἔθνη υῃ- 
ἀογβϑίδπα {πο86 ργοδοίψέοα Γ΄ ἐδ ραΐοα ΜὮο, αἱ 14, 1. 
δῖ δ] οα “Ἕλληνες, δὶ 17, 4. σεβόμενοι Ἕλληνες, δἱ 
ἀλη, 48. σεβόμενοι προσήλυτοι. Βυΐ (Π18 Ἰηἰογρτγοίδ- 
πο Ὀαίηρ, ἀἀπμιίοά, ἔθνη ν1}} ᾶνα ἃ ἀἰ δγοηΐ 5658 
δοσὸ ἰο νμδὲ 10 Ὧ85 ἴῃ 46, 47, ὃ. 48.{ Νοῖ ἄοθβ. 06 
8566 ΨὮΥ (ἢ ργοβϑϊ γίθβ οὗ ([)}6 ραίβ οῃἱυ βῃουϊά ἢδνα 
ἈΒΚοά Βαϊ} δηὰ Βαγηδαραβ [ο δχρίδίπ ἰο (ἤθι {Π6 
Ποοίτίης οὗ (γιδί, οὐ {16 ἐο]]οννὶηρς δα δίῃ : ῸΓ 
{6 Φονβ δα ηοΐ γϑὶ γε)]θοϊθα {ῃϑίη, δῃὰ βανογδὶ, δ΄. ὁ 
{π6 Ὀγοακίηρσ ἃρ οὗ (6 βγῃάροριθ, [ο] ον θὰ Ραυ] 
Δηα Βαγηαῦδβ Ποηη6. ((οΏΡραγα νοῦ. 48.) δυγρυ βιηρ; 
ἴοο ἴί 18 {παὶ Ῥὰὰ] δῃηὰ Βαγμαθα8 ἃΓΘ 8814 (ο ἰᾶνα 
δοηα ουὔΐ οὗ {π6 ϑγῃηαροόραθ θεΐοσγα (ῃἢ6 σοπο]υδβίοη οὗ 
᾿λινηθ βογνίοθ. ((οπιρᾶγε νεσγ. 48.) Βεϑίάδβ, {Π|6 
νον δάάϊίοη Ἰουδαίων 18 ᾿ἸΘΓ6 .861658, δηἀ ὄδνϑῃ 
οἴἴξηκῖνο, βίησθ 1{ 15 βυδοϊθηιν οἶθασ {πᾶΐ ἰἰ τηυϑῖ 
ἤανα Ὀδοη ἃ ϑυηδρορῖι οὗ 1Π6 ὕδιυ56. [Βαϊ 1 οσοιΓ8 
ἀραΐηῃ αἱ 14, 1. 51π6 νᾶγ. ἰεςί. Εα1|.}1 [Ι͂ἢ ογάδγ ἰο 
τοίηονα {(Π18 αἰ ουν, ΒοΖα, δομηνα, 1 ογοῖ, δηά 
Βρηρεὶ [45 4130 θοάδατιάρα. ΕΔ. )οἴη τῶν ᾿Ιουδαίων 
1} ἐξιόντων, Δ ἀβϑ!ρη ἴἰο {Π6 Μψογάβ8 {π6 [Ὁ] ον ηρ' 
β56η86: ““ΨΠρ6η ἴΠπ6 796 Ψ5 Δα, τηοϑὲ οὗ (ἰ6π], ἸοΥτ [ἢ 6 
ΔΥπαροσαθ ; ἰ. 6. (Π086 (ο ΠΟ (Π6 ἀϊδοουγβα οὐ Ραὰὺ] 
μαά Ὀδδη οξδηϑβίνο." Βιιῖ {18 185 οχίογιηρ' ἃ 8686 
τοῦ ἴθ ψογάβ ψ ΠΟ ἢ 18. ποΐ ᾿Οοηία!ηθ 1ἢ {ἢ 6Π]. 
Οἰδοτϑ ἀρϑίη, ἴῃ ογάθυ ἴο ἀο )ιβίϊς6 ἴο [Π6 86Ώ86, 
πάνθ τοιρῆῦ ἢ δαάνίϑαθ}]8 ἴο δ]δεγ {π6 τϑϑάϊηρ. 
Μαίθφὶ μ88 οἠϊθα, ἐξιόντων δὲ αὐτών, παρεκάλουν τὰ 
ἔθνη εἰς, ὅτο.; ΨΏΙΟΝ 15 ἀρρτονεὰ Ὀγ Μοτιβ δηά Ἠβρίη- 
το 8: Οσίοβθδοι, ἐξιόντων δὲ αὐτών παρεκάλουν εἷς τὸ 
μεταξὺ, ὅς., τυλθη ἐδεν (1. 6. Ῥααὶ ἐδ ας ἀϑαμομει λα 

οἕἑ. Βυϊ ν2ϑαίθνογ γοδήϊηρ Ὀ6 δάἀοριοά, (ἢ 
ἀμπου ν σδηποι ΡῈ ΘΠ ΓΟΙΥ τοπιονθᾶ. [Ὸ π|6 1ΐ 

2Ὁ4 



480 ΑΟΥΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΞΤΕΕΒ, ΟΗΆΡ. ΧΙΠ- 

86 θῖη8 (αὶ [Π6 ψ]1016 ν6Γβα 15 ραίοπεά ὑρ οὗ νΑτίουβ 
φίοββοβ, δῃὰ 18 δηνι πίῃς Ραϊ σοηυίηθ. (Κυϊη.) Τ]5, 
Βονανοῦ, 566Π|8 ομέέἑηρ ἴῃς Κηοί, δηὰ Ἰορρίηρ οἵ {πε 
[0 ψ Βῖοἢ 5ῃου]ὰ θ6 Πρα]βά ; δηή Ὀοΐῃ ῬΠΥΒΙΟΙ8Π5 
αη ογί[108 δα πιὶς ἰΠαὲ ἰΐ 18 Βειίογ ἰο ἢθδαὶ (ῃδη ἴο 
διηρυίαίθ. 1 σαηηοῖ δυΐ {ἰἰηκ (δὲ τ6 ᾿ἰεαγπθά 
(ὐσπηπηοπίδίον οχαρρογαίθ (ἢ ἀἰ συ οὗὨ τἢ6 μ86- 
δᾶᾷθ. Ἐνδη 1 1ῃ6 σοιηηοη Γοϑδαϊηρσ ΓΟ γαίαϊηθα, 
ὧς ψουὰ ποί [ΌἸ]ονν ἰῃδι να βἰιου] ἃ θ6 σοιῃρβ!]εά ἴο 
ΒΌΡΡοβε Ραιΐ δηᾷ Βαγπαρὰβ ἰο ἤᾶνθ νι άγανη ὃ6- 
ἴογθ (ἢ6 σοηρτορδίίοη ν88 αἰ 8η)153864, [Ϊ 8πὶ ποῖ, 
ΠΟΜΕΝΟΓ, ργοραγοά ἰο δϑϑοσί ἰῃδὶ [ἢ6 σοπηπιοη τγοϑά- 
Ἰπρ ἴδ ἴΠ6 τὰ οὔδ; γοί 1 πηιβί πιαἰηΐαϊη (᾿δῇ (ἢ6 
ΠΟΓΓΌΡΓΟΠΒ ἃΓ6 ἢοΐ 80 ᾿ηνοίοσαίθ, ΟΓ ᾿ῃΟΌΓΑΡΪα, 88 
Κυΐῃοε] βυρροβοβ. Τῆδ ἰαχὶ βρρθᾶσβ (ο να θθθῃ 
σογτυρίθα Ὀγ {π6 ηἰγοάἀμποιίοη οὗ οΠ6 οἵ ἔνο τηδγρὶ- 
Ὧδ] ροθ865, ψ ῃσἢ ἢδὰ Ὀαοη ποίοα ἄονῃ ἴῃ ογάθγ ἴο 
δχρί δίῃ (6 βοηίθηςθ, ψῃϊοἢ (Όγ ἴἢ6 ψ8ν) 86θιηβ ἴἰὸ 
Ὦδνε θδ6δη ψυϊίθη ν Ηἢ (ἢδὶ ψδηΐ οὗ ργβϑοιβίοη ψ οὶ 
ΨῈ ἤπά 1π {Π6 ρορυΐαγ βίγ]α οὗ 41} ἰδῆρυαρθβ, δῃά 
διιοῖ ἃ5 ΟΟΟΌΓΒ 1 ΟἿΓ ΟὟ, ψΏθΠη, ΟΥ̓ ἰηδάνογίοηςο, 
ἴνο ἐδΐενϑ οσσιγ ἰἢ ΟΠ6 τη 6. οὗ ἃ βθπίρῃσο, γοΪδῖ- 
ἑηρ ἰο αἰβδγθηΐ Ῥθγβοῃβ; ἴο σειηθαν ψῆϊοῖ ἰῃοοη- 
νΘηΐΘησ66. 80Π16 Γαβοσί ἴο [ἢ6 οἰυπηδν οχροάϊθης οὗ 
Ἰηβογίίηρ {Π6 ΡΟΓΒΟἢ8 τηϑϑηΐ ἱπ ρδγθηί θθθ8. ΝΟΝ 
(Π18 Δρρβᾶσβ ἰο ἢᾶνα Ὀθθῆ ἀοῃθ, ἰῃ {Π6 ῥγαβθηΐ ἰῃ- 
Βίδῃσθ, ὮΥ 80ΠῚ6 Οοὴ6 ΨηοΟ Ρῥυΐ 1η [Π6 τηδΙρίη τῶν 
Ἰουδαίων, 88 τοΐεγτοἀ ἴο αὐτῶν, δηά ἐκ τῆς συναγωγῆς, 
ἴο ἐξιόντων, (8 ΗΠ] Πρ’ ὮρΡ {Π6 6}}}ρ818. ΕἾΠΑ Ιγν, τὰ 

νη, Γοίεγσγιησ ἰὼ παρεκάλουν (Δηἀ 80 τὰ ἔθνη 15 ππϑδοὰ 
ἴῃ οπι. 11, 18. δηά Ερδε8. 8,1, 6.), ἀρρϑᾶγβ ἴο Βανα 
θ6θη Ἰηἰγοάμποθα αἰθΡ {Π|Η Ιουδαίων, ἀηἀ ἔο ἢανα ΒΕδη 
τηθδηΐ (ο οσοπιρίεἴα {Π6 δης Π|6818. [{ 18 οἷθδαγ, (ἤρῃ, 
(παΐ τῃ6 τγοδαϊηρ οὗ Οὐ θβρδοῃ᾿β βεοοηά βάϊίοη, 
ἐουπαο4 85 1ξ 18 Οἢ ἸΏΔΗΥ δηείδηΐ δηὰ νϑ]υδ 0 ]6 Μ85., 
88 4150 Β6ν6ΓΆ] θαυ] Ν᾽ Θγβίσηβ δηὰ ἘδίΠ 6 ΓΒ (Ἔβρβοΐϑ! 
ΟΠ υϑοβίοι), 15 186 ἴγι οἤθ. , 
ΒΥ αὐτῶν ἐξιόντων ἀτα πηεδηΐ θοῇ Ῥαὺ] δηα Βασπ. 

069, ἃ 1η6 ΡΘΟΡΙὲ : ἃ Ῥόρυΐαγῦ δηά ϑγ τ. το οὗ 
οΧργοββίοη. Ϊ ποι] γοηάθγ (Π6 ραββαρο {ἢι}8: “ὁ δ8 

Ἀ 



ΑΟΥΒ ΟΕ ΤΗ͂ΞΒ ΑΡΟΘΤΙΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙ, 4857 

016 ςοηρτγοραίίοη ψογα ψΠΠπἀγανίηρ, [Π6Υ Θδηϊγοδίοά 
0 αν 686 ψΟΓγα8 δρϑῖη ϑροόΐίβϑῃ ἴο {ἢ (ἰ. 6. {Π15: 
80]6οἰ ἰγοδίοα οἵἉ ἀραὶ) οἡ [ἢ6 [Ὁ] ον ηρ δα 0 41|}.᾽" 
ΤὨογ βθοῃβ {Π||6 ἀουδὲ δυὲ {παὶ [ἢ086 Ψῆο πηδάδ᾽ 
(η6 τοαυθϑί χοῦ ΟΠ ΘΗ͂Υ [ἢ6 ργοβοϊ γίαβ }ὲ Αογνναγά8 
ΤΩ ΘΠΠΟΠΘΩ͂ : δηα {πογοίονα τἢ6 (ὙἹοββοργαρῆογ ψ}ο’ 
στοίο τὰ ἔθνη, ἢδα ἃ σοττγοοΐ νον οὗ (6 836 η86. 

44. εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον, ““ οἡ {|| ἔο]] ον ϊηρ; 
ϑαθῦδί ἢ." 18 Δρροαᾶγβ ἴο θ6 {Π6 γι 86η86 οὗ εἰς 
τὸ μεταξὺ σάββατον, (Ὠουρῇ δολίίσον, ατγοί8, (δῖημθ- 
Γατίυβ, (ἰαβϑαιθοη, ΒοζΖα, Τιηάδὶ, δον, Ῥρδγςο, 
ϑοποοίίροη, δηἀ βοπι6 γθοοηΐ Οδγιηδη (οαγμηθηΐδίοῦϑ 
ἴΚ8 1 ἴο ΒΙΡΉΥ 8οπγα ἐπέογηιθααΐο ὠὐϑοϊ-αψ. Βαϊ 
δι πουρὶι δοῃοείίροη [88 5880|8[Δ 0 .ΟΥ}] ργονοά (ἢδέ 
5.0 ἢ ΘΟ -ἀδνὺ τηθϑίηρβ ἔογ σγο] ρῖοιβ Οσϑ ἢ] Ρ ΨΕΓΘ 
ἸΏ 086 Δπλοηρ [ἢ6 Ψενν5," γοῖ {Π18 ἱπιογργείδίίοη 18 
τοίαοα ὈΥ νϑῖ. 44., ἤΘΓΘ ἴἰ 18 βαιά {Ππῶ| ἃ] τμηοϑί {Π6 
ΜΠΟΪ]6 ΟἸΥ νν88 ΠΟ] ]δοϊθα ἰοροίθογ οἡ {6 ,)οζοιυὶης 
δαθραιἢ. Τὴ οὔθ ἤγϑί ἰαϊά ἄόονῃ 8 δβρουξαά ὈΥ͂ 
Ἐταϑιίθυβ, (1455, (ἢ 6 διιίμοῦβ οὗ οὖν ΕΠρ] 8 Ψγβίοη, 
Κγρκο, Κτορβ8, Μογυβ8, Ηεἰηγοἢβ, δηὰ Κυΐηοεὶ : δά 
80 [6 ψογάβ ΓΈ υηάἀοιβίοοάα ὈΥ {6 ϑγτγῖίδο, ]- 
σεαίο, Ατδθῖς, δη ΖΕ Πορὶς Τγαηϑαίουβ. Οἱ μεταξὺ 
1ηὴ (ἢ6 560η80 οἵ ροδέ ἴῇεθγθ ἃΓ6 πηδην 188 η068. 1η (ἢ 8 
λίαν αγθοκ ψγιΐθγϑ, ἔγτοπΣ ἡ οπὶ ΘΧΘΙΊΡ 168 ἅτ ρίνοη 
Ὀγ Κγρίκο, Κτορ5, ἀπά Καυϊηοείῖ. 

48. λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς. Τἤ6 νοΓΡΌ λύειν 18,. 
ἘΥ τῃ6 Ὀοβϑὺ ψγιίθγϑ, υϑ6α ἴῃ (ἢ 6 58η86 οὗἉ ἀϊδηνὶδα, πὰ 

80 Βαανὰ Κζδιηα, [0]. 82, 1. εοοθῃ ςοηβδί 068 οοηδίϊυϊξ 
δια, υἱ Ἰεοιίο ὈΪΌ)1οα Ἰεραῖυγ ἰεροῖθ Μίηοδεβ ἰῃ ϑδθθδῖδο, 
ΌΤΙ 9 7» )ΡῚ, εἴ ἰεραῖυν ἦϊ6 δεοῦπᾶο δο ᾳυϊηῖΐο. Αηὰ ἃ {[1{||6 
ἔαγίΠον, ἰη 1Π6 ψογα8 οὗ Εχοά. 15, 92. δυΐ Ποσ πιγϑιϊοὰ ἰηίθγμγα- 
ἴδηῖυν, ἀἰοιιηΐ, ΡῈΓ δαυδ8 ηἰ δ} αἰλυα ἰητο}}}ὶ, αυδτ [δ ρδτι, 4. ἀι 
16. 425, 1. “ἀεείο οπιπὶς εἰἐΐεπδ, Ὀθηΐ6 αα αημα8. Οὐυδηάο εΓρῸ μεν 
«τι δἷης ἵδρο ἱναγαηῖ, ἰαης ἀοίεσοεγαηϊ ; φυδργορίες Ῥτγορδεῖε, 
υὶ πίε 'ρ808 ἔυογαηῖ, ἢυο σοηῃϑιϊαογυηΐ, υἱ [ερείη Ἰερεγεηὶ 88Ὁ- 
Ὀάίῃο, μοϑιτιἀΐα νογὸ οὔ ϊογεηῖ, αἱ ϑθσυηᾶο ἰΐογιτη ἰερεγεηΐῖ, ἀ6- 
ἑπᾶς ἰπιογροοῖϊίο Ὀυἵΐάυο ἀδηυο [δρϑαι ἰγαοίαγθηΐζ, νθβρεῦα ΒΑΌθδι ὶ 
οτἷἰττογοηῖ; ἰἴα αυἱάδε, υἱ Π0]1ὰπὶ ἰμεῖ8 ἱγἀπαγα ϑηθ ἰεοϊίοπα ἴ,- 
δ᾽8 αοίγεί. ϑορδεγῖπλ 6. 10, 2. ἔβγα μιεοερῖς 1δγϑο 8, οἱ 1ορεῖα 
Ῥγεσεγοηῖ ρυ]οὰ αἰ δεουπάο εἰ αὐϊηίο, οἱ ϑδθθδι πο ἰδπηρογα 
Μίπολια. 
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18 ΔΡΡΙΙοἀ ἰο ἀἰδθαπάϊηρ᾽ ἔγοορ5, Ὀγοακίηρ ὑρ οὗ ρυθ- 
᾿ς πιοοίίηρθ, ἄο. δὅ66 Κυρκα δπὰ Κυΐποεὶ. 

48. "Ἔπειθον αὐτοὺς ἐπιμένειν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ, 
“ ρχῃογίοα δηὰ πγρϑᾶ ἤδη 10 ρεγβθνϑίθ 1η,᾿ ὅζο. 
ΒΥ χάρις τοῦ Θεοῦ 18 τηοδηΐ {Π6 ΟΠ ΓΙϑυδη ἀοοίγιη6, 50 
ΘΙ ΔΕ ΠΥ [ῃ6 στᾶσα οὐἹἩὨ Οοὐ, 45 γονϑαὶθα ὈΥ ἰϊ5 
Βοη «6585 (ἢ τγβι. ΟὖΥ᾽ 1Π6 ΘΧΡΓΟβϑΙΟἢ ΤΩΔΥ͂ ΠΙ68ῃ, 
«“ (ο Τοπηδῖπ ἴῃ {Π6 5ἰδῖε οὗἁὨ 5αἰναίίοη ἰο ψῃιεἶ ἸΠΘΥῪ 
μδὰ Ῥεθη ὑγουρδέ ;᾽ ν΄ ῃσἢ σοπηθ8 [0 ΠΟΑΡΙΥ (6 
β8π|6 (πΐησ. Νον μένειν ἀῃα 118 σοιῃρουηα8 ἐπιμένειν, 
ἐμμένειν, προσμένειν, το. ἅτ οἴσδῃ υβοι ἴῃ (ἢ6 56 Π56 
οἵ ρου δουθῦ ἴῃ. 

44. τῷ δὲ ἐρχομένω σαββάτῳ, οπ ἐδο ποτὲ ϑαδδαξῆ. 
Μδην Μδ55. ἤἢᾶνα ἐχομένω, “ἢ ]οἢ, 48 Ὀδίηρ; [Π6 τῇογα 
οἰασδηΐ (6γπὶ, δη {Π6 1685 ΠΚΟΙῪ ἰο 6 ἱπίγοάιισοα Ὀγ 
1(Π6 5ογίθ68, [5 δάοριεα ὈγΥ Οτιθβθαοῖ, νι {16 Δρ- 
Ριοβαδίίοη οὗ Κυΐϊηοο!. Απᾶὰ 80 {πικα 18, 88. τῇ 
ἐχομένη, 8.1}. ἡμέρᾳ, ψΠΙΟἢ 15 Δἀάφα [ἢ Αοίδ 2], φθ, 
δῃὰ 1 Μδοο. 4, 28. ἐχομένῳ ἐνιαυτῷ. Καϊποοϊ, μον- 
δνϑγ, δ πηΐ8 (πὲ ἐΠ6 ψογάϑ ἔρχεσαι Δα ἔχεσθαι ἃτξ 
ιϑ6 ἃ ΡΓΟΠΙ βου συγ : θυ 1 8πὶ ποῖ ἄννᾶγθ ἔπαΐ ΔηΥ 
δρί Ὄχδρῖε οὔ ἔρχεσθαι οδῃ Ὀ6 [ουπαὰ 8 ἃ Οἰασοϊοαί 
ΔΙΓΠΟΓ ; Θχοθρί ἕτους ἔρχομενου ἰῃ ΤὨυσγαϊἀθ5. Ηρ, 
ἰηἀοοα, οἰί65 ΨΦοβθρῇ. Απί. 6, 11, 9. τῇ δὲ ἐρχομένη, 
δηά 10. 7,1, 8. τῇ δ᾽ ἐρχομένη. Βιιξ Ψο586} [118 18 ποῖ, 
ΒίΓΙΘΕΥ βρθακίηρ, ἃ ΟἸαββίςαίΐ δυίμβογ. 1 ϑυβρεςὶ (πα 
1ῃ18 υ86 οἵ ἔρχομαι 15 ἀογίνοα ἔγοπι {Π6 Ηροῦτον δηά 
ΟΥΓίᾶς : δηά 11 80, ἐρχομένῳ ΤΥ 6 {86 ἔτι γϑδάϊηρ 
ἴῃ 1Π18 ρᾶ58ᾶρ6, Δη ΜῈ ΠΊΔΥ δΔοοσοιιηΐ ἴῸΓ [5 Ὀαίη 
ουπὰ ἴῃ ἃ γιοῦ Κα ΤὨυσγά!468, ἤοβ6 το 
δου 8 τι Ατοαῖϑηη5. Νον ἰξ 185 ψ6}} Καονη 
{Πδὲ Δ᾽ Θ Δί! 08 ἃγα βοπιθί! 168 τηδάθ Ὀγ 1η6 ἐϊῥγαγὶξ 
οἵ τουρσῇ, ἸΑἸοπγδίςαὶ, δηά ᾿πο]οραηΐ ψνογαβ ᾿ῃΐο τλοσγα 
Ῥο 8ῃ6α οὨ68. 

Ἐ Τῆι Ποάαάγίαάμια οὔϑαγνεβ (πὰς {Π6 αοδραὶ 18 οὔζθη οδ! ]ϑὶ (ἢ 
αγαςα οὗ Οοά, δῃὰ ("6 Ῥγογὰ οἵ ᾿ιἶβ γᾶς, νὰ 1π6 αἰηγοθὶ ρσγος 
Ῥγϊείγ, 88 σοηίαἰηῖδρ᾽ {π6 τς μαϑὲ αἰβρίαν οὗ ἢἷ5 στδοα ἰῃ (86 ἔγθε μᾶσ- 
ἄοῃ οἵ οἱιγ δίῃβ Ὀγ ΟΠ Ἶδῖ, δὰ ἴΠ6 ρῥχον βίου 6 μδᾶ8 τωϑδάθ Ὁ οὖ 
δϑῃ οι βοδίοη δηἀ οἴθγηδὶ Ὠαρρίῃεσβ, Απὲὰ [6 σογρβϑγοβ Ασςίϑ 14, 8. 
20, 24. ἤοῃ. 6, 14. Δ]. 5, 4. (ΟἹ. 1, 6. Τί. Φ, 11. 1 Ῥεί, δ, 19. 
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4.5. Ἰδόντες δὲ οἱ ̓ Ιϑυδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθηδαν ϑήλου, 
“ς ψογα ΠἸ]6α ν ἢ ΘΩΥΥ :"ἢ ΘϑΡΘΟΙΑ ἢ γ (45 Κυϊποσὶ 
1μ1ηΚ8) Ὀδοδιβ6 {Π|6- θη 1165 μδα σου ἴο {6 ϑγηᾶ- 
ἄοραο, δῃὰ ψογα ἰδυρῃς Ὀγ Ῥδι}]. ““Ηδτα (ορβογνϑα 

. ΟΒγυβοβίοιῃ) Ὅ6 866 τη! 6 βίγιιοκ ἴῃ (Π6 δεῖ οὗ 
ΒΊΓΙΚΙηρ ΟἴΟΓΒ; 8ίησο (18 δθιιβα γαῖῃοῦ ἰοπάρὰ ἰο 
ΤΟηἄογ (ἢ6 ΑΡοΞβ(168 τιογοὸ 1ΠΠ ϑίσίοιιβ.᾽" 

46, 47. παῤῥησιασάμενοι δὲ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας, 
εἶπον, ὅχο. ὕΑΜΙ, ον ΝΟΣ, δηαὰ Βδγηδθα8 (ποΐ ἀ6- 
ἰογγοά θγ {{π ἰη8018 οὗ (6 .61}}8)} ΒρόΚα ἰἢπ.8 ἔγθοὶυ : 
“Το γοιι ννἃ8 ἢγβί ἰο ὕὈ6 ἀεἰϊνογειὶ (ἢ6 Ὠινίηα ἀοο- 
{6 ; θὲ βίηςθ γα σα͵θοὶ ἱἴ, δηά {ἢ ϊ]ηκ νουγβαῖνοβ 
πη ΠΥ οὗ οὐδ πίηρ βαἰναϊίοη ὈΥ τῃ6 Μαβϑίδι, ψ6 
[τ Ὠουγ δἰἰθηζίοη ἴο ἰἢ6 (απ 1168. [{ νν 88, 1 βϑϑιῃβ, 
ογάογοα ἴῃ 16 σουη586}8 οὗ οὐ, ἰμαῖ ἴο 6 26νν8 
βῃου αὰ ἤγθε 6 ἀο!νοτθά {π6 (ἢ γιβεϊδῃ ἀοςίγιηθ, ἃ8 
Ὀεῖηρ Ὀαίίογ ργθράγθα ἴον 115 γεσθρίίοη. (Καϊη.) 

᾿Απωθεῖσθαι Βιρηϊῆε8 ἴο ρῥυδὴ ἔτοπὶ οπθ, βρυγῃ, 
Γεϊδοί. ' 

46. οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ϑωῆς. ΗεΓο 
{6 ΓΘ 866Π18 ἴο θ6 ἃ ἀ6]1ς416 τγῃ (βιιοἢ ἃ8 να ἤπά ἴῃ 
{6 θεϑὲ (4886 αἱ τυγὶ 6.8).  ]σἢ ἢ88 θθρη 1]Ππϑἰταιοά 
ΌὈγ Οδῃιοσάγιι8, Β6Ζα, τοί, ΡΥΊσεοιι8, Εοβθηιυ]οσ, 
απ Κυΐϊποοὶ.Ἐ [{ 18 (ΠΟΥ Οὔδθγνθ) ἃ βογί οἵ π|ὸ- 
(ΟΠΥΙΩΥ ; δίηοσα ἴπ6 «96 })}8 σαογίδιΥῪ ἀϊὰ ποῖ {πη Κ 
(Π6η 86 ν 68 ἀηνογίῃυ οἵ δίθγηδὶ ἔθ] ον, θαΐ, Ὀγ (Ποἷγ 
Οράμυγαςγ, δοίοα αὐ ἡγ ἐλεν ἐλοιιρἠξ δο; δηὰ ὈΥ 80 
ἀοίηρ {ἰἸοΥ ρϑβ85θα βθηΐθηςε οὗ Ἴσοῃαθιηηδίίοη οἡ 
{ποιηβεῖνθβΌ Τῇ Ἰ)οαατιαᾶρο οὔβοσνοβ (Πὰὶ ““ {18 
[οχί πηοϑὲ ῥ᾽ δίη]ν 8]1|Ὸ 8 τἰῆδι ροβοη 5 ἅΓ6 βαϊάἃ ἴο "6 
βο οοηάοιηηρα νῆο ἔυγη 8} οὐξ πηαίίοσ οὐ σοηάοιη- 

ἘΞ ΟΥ̓ {16 εἰοραποα ἴμ6 ἔο]]οννηρ; ἐχϑιρ]68, βοϊοοιοα ἔγοτῃ ὕ7εΐ- 
δἰ εἰ 5 Οο]]δοίβηθα δῖα (6 τηοδέ δρροβὶίϊβθ. Αστίδη, 4, 20. κάθευδε, 
καὶ τὰ τοῦ σκώληκος ποίει, ὧν ἄξιον ἔκρινας σεαυτὸν. ἴ,. 7 ἀΐοα8 
Οοὰ. ἀϊρηϊαιῖϊθι5 12,1, 12. Νες β: 01 ροβῖδδο ἀε δὸ βοῆοζγε δ]απήϊ- 
δηΐυγ, α00 86 'ρ808 ἰηάϊρηοβ )υσσανογαηῖ, Οἷς. (αι}}. 1, 8. Ουλπλ 
Ἰοηρὰ νἱἀδίυΣ ἃ ΘΆγοεγα δἴαιθ ἃ υἱῃοι}}}8 ΔΡ6866 ἀεῦθεγε, ααΐ 86 ἰρϑιιπὶ 
Ἶατι ἀΐρηυτ ουβίοαϊδ )}υάϊοαν!ς ἢ 10. ῥγὸ Οροῖπα 84. ν)ἠδίυγ ἴ6, ἀΐ, 
οὐπλ ΠΡΟΣ 6β8εῖ, οϑηβεσὶ Ὠο]υΐϊ, 'ρ86 δὶ 1ἰθοτίβίθω δυλυάΐοδβ8ο, 
Οὐμραῖα Ῥίον. 8, 86. Μϑαίι, 28, 81. Ἄλοῃι. 421,11. ; 
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φιδίίοη τοῦ (πον ονη σψοχάβ, ἐπουρ πον ἀο ποὶ 
ΒΟΓΌΒΙΪΥ ρᾶ88 βοηίθηςσα οἡ 1ῃΠδηγβαῖνοϑ." 
- 468, στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη, 1. 6. ““ τοραγαϊηρ γοῦ ἃ 5 
ὈΠΥΟΣΠΥ οὗ ΟἿ ἰαθου,, 6 ἴὑγ ΟἿ αἰθηοῃ ἴὸ 
ἀπ6 Ποδίμθηβ." Ργίσεθιι8. ΔρΡΕΪΥ οἰΐε8. ἴΠῸ τηδχίτη οὗ 
ϑϑηθοῦ Ερίβί. 49. η0}}} Θη! πὶ Π161 δ ἀϊοεῖο ἀϊοομάυπι 
οϑί ; δηά Θυϊηΐὶ!. 1,. 6. δος ἤος πιράϊοϊ, τ το- 
τι άϊα ρευϊη48 ρογϑονογοηῦ δαμίθογα νῈ] ἀοβιηδηί, 
ρύουΐ 1114 τθοὶρὲ νοὶ γοβραυὶ νἰἀθηΐ. 

Κυϊηοαὶ Οὔβογν 68 (ῆεν Ποάάτιάρθ) (παι Ῥαὺ] αἸά 
ποῖ τἰοηὰ {Π18 50. ] ἃ Β6 τπιπἀδτγβίοοα 88 βεὶά οἵ αἱξ 
{πὰ 960 0715, βίῃῆοθ ἢ6 δῇϊογναγάβ ργοδο δα (ἢ τ ΒΕ ΠΗ͂ 
ἴο 968 (866 (, 4, 28, 17, ὅτε. :) δυῖ (δὲ Βα ἢδὰ ἴῃ 
νίαν, ὈῪ 1688 ψοΓαάϑ, 801 εν (6 εν8 οὗἩ Απεοοῖ, 
ὙΠΟ ταὐ]θοϊοα (6 ἀοοσίγίηα οὗ ΟΠ γίβί.. (ογίδιην 8ι. 
Ῥα8}] αἀἰά ποῖ ἰηΐθηα Ὀγ {ῃ6 οχργοββϑίοη, "" Ψ6 ἴυγῇ 
ΟἿΓ δἰίϑηίίοη ἴο {ἢ6 (ὐοηε}}65,᾽ 10 ἢᾶνα ἰἴ υπάἀογβϑίοοά 
{Π8ὲ ἢ6 δηά {π6 τοϑῖ δραηάοηῃθά 41} σαγα δϑουϊ {Π6 
ον: δυΐῖ 848 ἔῃ6Γ6 ψ'Ἔ͵ΓΘ σοι ρΑΙ Εν ΟἷΥ 80 ἔδυ {6 }ν8 
οἰλοσ δἱ Δηίζοςσῖ ΟἹ οἰβεονῃογο, νἢῇο νοῦ] σϑοοῖνο 
το ῖγ ργθδοβίηρ, [ἢν σου] θαβίον {Παῖς οἰ] οἴ δἰίδη- 
ἰίοῃ οὐ ἴπ6 Ηθαδίμεηβ, [πουρῇ ποΐ ἴο (πΠ6 πορὶεεί οὗ 
[Π8 96 ν8. 

47. τέθεικά σε εἰς Φῶς ἐθνών ---- γῆς. ὙΠ656 ψογάβ 
ἃῖ6 δκθη ἔτουι [6 δερῖ. ψογβίοη οἵ 18. 490,6. ΤΠΘ 
Ῥγορῇοί 18 ἰΠ6Γο βρϑακιηρ οὗ ἢ18 ον Ὀινὶηθ οδἰϊηρ 
ἴο ἴ[ἢ6 ρτορ[αοίοαἱὶ οἢἶῆοθ, δηα {πῸ ογὰβ ἀγα ἀρρὲδα 
Ὀγ Ρϑυὶ ἴο ἢϊ5 ον οθ86. Φώς, ἐεαοΐον, (866 (ἢ8 
οί οὐ {οἷ . 1, 4.) Εἰς σωτηρίαν, ““ ἴο 6 {Π6 Δ ΠΟΥ 
οἵ μὰρρίηε88,᾽ ἅς. (Κυϊη.)ὺ Οτοίϊι8, 68, πον νοσ, 
7.9} οὐβεογνβά, ἰῃδὶ (Π6 ψογὰβ οὗ [δϑαΐδῃ ἅγε (8. 
ΙΏΟΓΘ 8Ρ0]1 σα ]6 ἰο ΟἸγδὲ ἔπη ἴο (ἢ6 Ῥτγορδοῖ : 
δίησα (ῃγιϑί ΤἸΏΔΥ Ὀ6 βα1ἃ ἰο αν ἄοῃθ ψῇῆδὶ ἢ6 ἀϊὰ 
ΌὈΥ τηο8η8 οὗ [Π6 Αροβι]εβ. πάρεἀ 1 ἀο ποΐ 866 ΠΟῪ 
(ὩῸῪ σἂ Ὀ6, 8 ΓΙΟΕΥ βροδκίηρσ, ΔΡΡ  ΔὉ]6 ἰο (6 
Ῥγορβδοί δἱ δἱϊ. 

48. τὰ ἔθνη ἔχαιρον. ““ὙΠΟΥ το]οϊςθᾶ, Ὀδοδιι56 

πα νγεἰδιεἰη ἀρ ΪΥ οοταραγοθ ρῃι. 1]. ὁ. 6. Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, 
φόως δ' ἑτάροισιν ἔθηκε. 
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(ΠΥ δὰνν (Πδἱ ἔγοιῃ [Π6 906 νγ8, ψ]οὸ ἀδβρὶβοά (ἢ6 γοϑέ 
οὗ {Π6 νοῦ], δὰ ἐπουριε {Πρηηβοῖνοβ δ]οης οδ᾽θοίά 
οὗ (86 ὨὈὶν!πα ἔδνοιι, (ποτα ῃ84 1ββυ θα ἰοδοἤογβ ἢ 0 
ΤΙ Πἰ81η64 [δι ᾿Πθτρ γᾶ8 ὯῸ ἸΟΏροΓ ΔΠΥ Ἃ1501Πος!]0ῃ 
οὗ παϊΐοῃβ Ὀοΐογο Οοί, θυῖ {{Ππᾶὶ 41} Παὰ οἰαίῃι ἰο ἰδ 
ἔανουν. (Ηδφἰητγιοἢβ δηὰ Κυϊη.) 

48. ἐδόξαξον, ““ ΔοΚποπ]εαροα Π6 Ἔσο] ] θῆσς οὗ, 
(Κυϊη.) 

48. καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ϑωὴν 
αἰώνιον. ἴῃ {86 ΘΧρΙδηδίίοη οὗ {πΠ6886 ψογάβ (οι- 
τηδηΐαίοῦβ ἤν Ρυγϑιοα ἀἰἤδγθηΐ σουγβο8. Τα Πρ 
(ΑΙ νὶ πιϑῖί8 (45 Μαγκίι8) 866 Κ ἃ βιρροῦγί [ῸὉΓ τ} 61 
[λνουγῖα ἀοοίτίηθ οἵ Δ᾽βοίαϊα οἰθοίίοη. Βιυΐ ἴἤο 1ἢϊ8 
τηἰτοἀιϊιοίίοη οὗἩ [6 ἀοοσίτηδ τη {Π18 ρίαοθ (θνθη βὺρ- 
Ροϑβίηρ 1 6 ΓΘ ἴγ 6) [Π6 τῆογα πηοάογδῖα δηᾶ Ἢ 
Θηρά οἵ {Ππεῖγ ὈΟΔΥῪ βθϑῖῃ ἄνογβα. (δε6 )οαάἀγ.) ΓἢΘ 
ΟΡ] οἰ 1008 ἴο ϑιιο λδη ἰηξοτργοίδιίοη ἤαδνο ὈΘ 6 δίγοηρὶ 
βίδίθδ Ὀγ ϑοεμποοίίβοῃ ἴῃ 6 ἰὉ]Πονηρ νογὰ8. “ [ἰ 
18 ΒΌΓΟΙΥ πηοϑί τπιηϑαϊ Δα ἰο (ἢ ῥγαβθηΐ ῬΆΒΕΘΒῸ ισ 
ΒΔ (ῃαΐ (086 ΟὨΪΥ ἴοοῖκ υρ ἐἰ δ ἢ ψ ἢο πα θδθῃ 
ΠΤ κα (0 οἰθσῃδὶ 6. ΕῸΓ διηοὴρ ἴ8ο86 ὃ6- 
ἸΘΟΓΒ {Π6Γ6 ΟΓΘ ἀΟἸ}011688 ΠΠΔΠΥ Ὠγροοτγίίο8, ἀηὰ 
ΘΝ] Ἰίνοῦβ, ΠΟ ΘΑΡΌΙΥ δπουρὶι Θαι υγασοα [ῃ6 ἔλεον 
γοξοαΐ ττὰϊἢ, θυ Ὥδνοῦ ἰἰκοα {Π6 »γαςσέϊοθ. ΤἝιθθθ, 
τΠποτγϑίογο, σου ποῖ μὲ ργοάοδιιηϑᾶ." Ἐ Μογθονεσ, 

Ἀ Τὸ (μ6β86 σϑδυκβ ΤΔῪ ὃ6 διδ)οἰπεὰ ἴΠπ6 0] ]οντίηρ ροϊγεγίαϊ 
τείυίατίοι ὑγ Ὧν. ΗἨδπηοπά: 

“«Τδαὲ τ}8 ρῆσαδε σβῆποί γαλβοη δ. ὃ6 ἱπίογργεῖθα ἴο ΔΗΥ 8686 
οὗ ὈὨϊνίηε ρεοεδιϊπαίίοη, ΤΥ ΡΡΘΟΓ, ἱ. ὈῚ ἴΠ 6 πο-γδαϑοη8 παῖ αἴ 
μέοάμυοίθ!ς ἴο ἱπεϊῖηα ἴἴ {παῖ γῶν. ὙΠ Ο988 τηιδῖ Ὀ6 ργοάἀυσοῦ, ἱΓ ἸΒΕῪ 
δὲ δΏγν, αἰϊδπον ἔγοξα (6 σοπίεχί, οὐ ἴῃ6 ῥγοργίθι οὗ 186 ρῆγαδβα. 
Ἐγχοι ἴΠπε οοπίεχί ΠΟ τβϑβοὴ ͵8 διδίσηεας Ὀὰῖ, ΟἹ ἴΠδ οἴ πδηά, 
{16 σοι ρασίθοη ἴδσα ἰγίπιρ Ὀεϊνὶχι {Π8 06νν8 Οἡ οὨδ εἱάθ, δης Π6 
Οϑηκεα ὁ ἐμο οἴἰον, οἵ τῃς 9οῦν ἰϊ ἰο επί, (Βαὶ {πένῪ εοπίνγααἐοέξα, 
δηὴ , 8η6 80 κάρϑδα ποὲ ἐπεπιεεῖνει ὠογίδῃ 0} ευεγίαϑεὶῷ 
ἡ 5, ν. 46. νυ Ὦ δΌΓΟΙΥ ΓΕΙΈΣΕ Ὠοὶ (0 8ὴγ ἀδογθε ἔγοτη δἰ γε Ὑ ῥϑδῖ 
διροληδὶ (μεῖν ρογβοΏΒ, δυδο εἶν εομοίογο, Ὀαϊ ΟὨΪΥ 88 οὐπιυπιὰ. 
εἰουδ βηδοϊΐοτεσβ, ἱποδρϑῦϊο οἔ ἐπὶ δα  σδιϊ θη ὑυ ἢ] Οἢ νὰ ργθθομοα ἴθ 
ἐπε. Αβὰ τδϑη, ἱπ τεάδοῃ, δῃηὰ Ὁγ Ἰαννο οὗ ορροοιεῖθῃ, {Β6γ τλαῖ ἀϊὲ 
Ὀαϊονα οὗ ἴπ6 Οδμ 1168, τουδὶ θ6 ἴῃο86 ἐπαΐῖ 6 ΓῈ οἴδιογνεΐδο αὐλβεοὰ 
ἰδ ἐποδα 7 ενν8 μεσε, ἀπ 80 (παῖ φυδι βοαίΐου οὗὨ μὶίαῦ}6 ἴδ ρδσ, 
ν1}}} ὕ6 1πε Ἰπιογρτοϊαιἑση οὗ {πΠ6 τεγαγμένοι, δῖς. Νοῖ παῖ 41} (}π|ὸ 
Οεπε θα σεσείνεα {Π6 Ὅοερε! (τ ἱοἢ γοῖ ᾿ἴ [ἴ ΕΣ ἔσθ ἀδ ἴβοὶο, 
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ψ6 μάνα ποῖ προτεταγμένοί, ἃ8 1 Θαυϊναίθηΐ [0 προοριδ'» 
μένοι, Ὀυΐϊ ΟὨΪΚΥ [ἢ 6 5016 τεταγμένοι. 

νου Ὀ6 ὯΟ Δρθτηδηΐ διζαϊ ποῖ δὶ 18 ὨΟΥ 58814,}) Ὀαϊ 1ῃδί αἋ "απ ῳ 
οΓ ἑΐεηι ας τετε ἰδ φμαί εά, τεοοϊυεα ἰξ. Α58 ἴον ἴπε μἢτ856, ἐδαΐξ 
παῖ ἢ ὯΟ ρΓΟρτγίοΙΥ ἴο ᾿πο] πὸ ὑπαὶ ΤΥΔΥ ; [ὉΓ, 1. ἴ[Ππδῶδ 15 0 ἰηἰπιδί!οη 
ΟΓ τπυεηϊΐοη οὗ Οοἀά ἰῃ ἴθ ρῆγαβθ, ννδίοῃ νου Ἱὰ 6 ΠΟΟΘΒΑΣΥ ἴ0 ΤῈ- 
δίγαίῃ ἰξ ἴο τπδὶ δεῆδϑα οὗ σὰ ρῥγεάοβίιϊπαιίοη ; ὁ. ἴοσ ἴδε ννοστὰ 
τάττειν, ΜΥὨΪΟἢ 8 τεηἀογοὰ ογααἰπίπῷ, ἀπ δθεπ8 δοπιεννῃαῖ ἤανοιγαῦϊα 
ἰδαῖ νυν, δη( 15 (πε ΟὨΪΥ ρατὶ οὗ [π6 μῆγαϑε (παῖ ἀοεβ ξο, ἴῃεγε ἰ8 ΠῸ 
Ἔχδιρὶε οἵ (195 ὈοΐΏρ᾽ ΔΩΥ ὙΠΕΓΟ υϑεα ἔογ (οἀ᾽ 5 εἴογπαὶ ἀεοῖθα, δυῖ 
ὁρίϑειν, ΟΥἩὁ προορίϑειν, ἴο ἀεἰογμἶπο, ΟΥ̓ γγεοαειεγπιὶπε; 8. ἴΠ6γ6 ἰ8. ὨΟ 
ῬΓΟΡοοδί ΟΠ ΔΩ ΓΔ Ϊα ἴο μγῶ;, δείοτε, ἰὼ δὴν ρατί οὗ [6 ρΏΓΒ86, ΠΟΣ 
ΒΔΏΥ Πρ αἾ56 ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ (δὶ ρΐαςα, 85 πρὸ νων αἰωνίων, ΟΥ πρὸ 
καταβολῆς κόσμον, δείοτε δε [οιπααΐξΐοπ οὗ (ἢε ωοτἰά, ἘρὮεθ. 1, 4. 
ϑοοοηάϊγ, {8 τηδὺ Ὀε Γαδοϊνοὰ οὐ ὈΥῪ ἴδ ΓΈΒϑΟη8 ννῃϊοῖι βίαπα ἴῃ 
ἔοτοο αρϑίηδι 1, Ἐρνγ, 1. ἴῃς ννογὰ ὅσοι, α6 τεᾶάπν, Ὀεΐπρ᾽ δῃ 1:6} ἰδῖνα 
ὈΠίνεΓβαὶ ραγίοϊο, ᾽ξ ̓ 5 ποῖ ἱπηαρίηδθ)ς γεῖ (πὶ 4}} οὗ {πδἴ Δ55ΘΓΒΪΥ 
(παῖ σεῦ μγοάἀοϑιϊηεά, αηὰ 80 81] {1:2ὲ οουἹὰ ἀνεῦ Ὀ6 αν, ΟΥ σΟΠΙΘ 
ἴο ἰδ, αἰ θ6] να ἰῃδὶ ἀν. ΤΠδ θ6] αν 8 οὗ ἃ οἱ 40 ηοὲ ἃ}]} οοἴῃς 
ἴῃ [Πυ.8, ΘΥΟΙῪ ὴδ δἴ (ἢ6 8816 {ἴτ6, Ὀυϊ καθ᾽ ἑμέραν, αἀαἰΐῳ, βοη8 
ΟὨδ ἀδγ, δοῆα δῃοίμερ, Αοὶϑ ὦ, 47. δῃὰ βογε ἴπδί γεγο ον Ὠ66}}- 
ξεμῖ, ΟΓ Τεϊβοίοσυ, τηΐρῇῃς δήῆοσς στερεηΐ, δῃὰ Ὀδοοσια τροσὰ μἰΐδῦϊε, 
διὰ Οοὐ᾽ 5 ἀξογε οογίδ ΪῪ τουἹὰ ἢοΐ δι ἰῃετὴ ουΐ, ννῆεη {ΠΥ αἰὰ 
8ο. ΦαΪγ. ἴὰ ἰ8 85 ὉΣΕΒΘΟηΔΌΪ ἴο ἀδίογτἷΐηα {πὶ 81} (μὲ αἀἷὰ (6 Ὴ 
θεϊξενθ, δινὰ σεοοΐνε (6 ἀοβρεὶ, τγεῦα ργεδεδίϊ ποα ἰο εἰεγη 8] δαῖνα- 
ὕοι ε ἰΐοϑα ὑπαὶ Ὀ6]νοὰ αἱ οἵπεσ {1Π265 εγα ποῖ 4}} μγεάεδίϊ ρα ; 
(δυο ύμάας, να πονν, νναβ Ὠοἱ"; Ηἶγηιοπιι ντ88 ἠοῖ : δηὴ ῥείἑουΐϊπς Ὀεΐηρ; 
ογα ποι ΐηρ᾽ ποσὰ πη τεοεϊνίηρ, [ἢ ΑἸ 1ἢ, τυ Ποῦϊ ΔῺΥ σοπδίάεγα- 
ἔοῃ οὗ τμεὶν ρουβουοσίηρ Οὐ ἢοῖΐ μεγβδνεγίηρ, ἰΐ 8 ουἱάθβης οὗ 106 
δίοηυ οτουπά, δῃὰ οὗ ἃ πνυϊιἰἰυἀς οὔ Ομγίοιδὴθ ἀεποίοα (πογεῦγ, 
ἐπιδῖὶ ἐῃ ἐξηιε οΓ ἐεπιρέαϊξίοη ἑΐον αὶ! α'οσαν, κῃ 80 τὰ Ὠοΐϊ (6868 {86 Ὺ 
τοίη δηὰ γθοονεῦ) ργθάθοί πο ἴο βαϊναϊίοη. ϑ86}}γ. 1{ 15 ποῖ ἴο 6 
τπουρθς τας Γὰκα, νἢο τἩυγοῖς (Πἰδ, κηονν οὔ {πδὶ ννῦοἱα δβοεσαῦυϊν οὗ 
Οδη 1168 ἤονν ΠΊΔΩΥ ΘΓ ργοάδβι δὰ ἴο δα ναί: οη, ΠΟΙ σοηβοαυ ΠΥ 
οου]ὰ ᾿ο οἴω : οὗὨἉ Ποῖ ἰὼ ταὶ Θοϑο, ΟΥἹ {πὶ ποθ βῃουϊἀ νοῦ 
με] ον ννΐοἢ [8 ἀαν ἀἰά ποῖ ; Ὑῆογεδθ, Οα ἴ86 οἵδε παμὰ, δα τοϊχῶς 
ὃν ἴδδὲ εἴδοι σοῃοϊυἀε [πὶ 4}} ταὶ ννεσα στρ αυδὶΒοὰ δἱ ἐμδὶ 
ϊηδ, ἀἸὰ ποὶ δἵ παῖ {ἰπ)6 γεοεῖνα δὰ Ὀαϊΐενα ἴα (ἀοϑροὶ ργεπομοὰ 
ἴο ἴϊπεπι, δηὰ 8]} ἴπαῖ ἀὰ 1Π δὴ (ΓῸΥ Ὀεϊΐοτα νεγα δὸ υδ θεά, ἴῃς 
οὐδιϊηαίθ δα οοπίυτηδοίου δεννβ δηὰ Ῥγοβεϊγίος ορροδίηρ δῃὰ ρεῖ- 
ϑεουϊίηρ ἰ, Μεδηνὶ]ο, 1 του δὲ τετηετηθεγοὰ τπμδῖ {Π686 4υλι- 
οδίίουβ δῖα ῃοὶ ργχεϊδηάοα ἴο ἤδνε Ὀδο οὐ Δ ΠΥ ἔγοπι τηοσηδοῖνεβ, 
Ῥυϊ ἤγτογὰ ἴῃ ργανθηϊίηρ σγϑδοὶ οὗ Οοά, (ο ψῆηϊςῇ ἰξ ἰδ ἴο Ὀ6 δοίζῃον- 
ἰοάροὰ ἀκ, [πδΐ (ΠΥ ΕΥΟΥ ἀγα ρ᾽ 8016, ΟΥ νυν] Πρ’ ἴο ΦΌΠ]ονν ΟΠ τοὶ, 
τιουρὰ ποῖ ἰο [ιἷ8 δυϑοϊυῖα ἀθογεα οὗ ἀεβιηίηρ ἴδω, τυπδίονεν [Π6Ὺ 
ὧο, ἴο βαἰναίίοη. "᾿ (Ηδιειηοηά,) 

ΕἸΩαΙῖΙγ, 1 τηιιϑὶ ΙΔῪ ὈδοΓ ΣῪ τεδάδγα ἴΠ6 [Ὁ] ονγίηρ; δ ]6 σοπιατῖϑ 
οὗ Ὁν. ον, ἰπ δαγίνοσ γοβυϊαιίοη οὗ (ἢ Οαϊνϊηϊδιῖς ορίπίοῦ. 
“1 86 σεᾶβοῃ ὙγὮῪ [686 τθῃ Ὀα]ἰενοὰ Ὀς ΟὨἱγ [ἢ]8, (μδί ἴῃο γα ὑγεσα 



ΑΟἿΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΕΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 448. 

Βαϊ ριοσορα ψα ἰο ποίϊςα (ἢ6 ῥγῖποῖραὶ ΟΡΙΠΙΟΏ8 
Ῥτουρῆϊ ἔογνασζά οὐ {15 ἰοχὶ. Ἐηδίοῃθυ}!, Ῥγσδουϑ, 
Δηα οἴδοΓ8 (Δη γϑοθηεγν ΗΓ. ἢ}8), Το ίοσ ἐπίστευσαν 
ἴο ϑωὴν αἴωνιον. ΤΊ}15, ΠΟΘΝΘΓ, 18 τοί }}Υ δ νϑγίδῃοθ 
ΨΙΠ (Π6 δηοϊθηΐς ἰηίοσργαίοιθ, δηά, 88 βροίβθη οὗ 
οοπυξγδίοη, 186 (845 ἴζυϊηοαὶ γϑιηδγκ8) ὈΠΟΧϑΙΡΙΘα. 
Οἰδοῖβ, 885 Ηδιμηιηοηΐ, ϑοδβοείίσοη, Μαΐυ8, Μαάο, 
Κταρῦ5, 1 σβποῦ, δηά Ποαατίάρε, οἰ βεῖν ΡΓΘβ5]ηρ᾽ Οἡ 
1ῃ6 ΡΠ γϑίοδὶ δηα ηεέέαγψ 8686 οὗ τάσσω, ΤΘΟΏΔΟΣ, 
“4 {(ἢ086 ψῆο Πα πιαγδλαίίοη, αγταψοαά (Ὠδτηβοῖνοβ (Ὸσ 
βϑϊναίίοη, ηο δὰ ρμμέ ἐλοηιδοίυος ἐπ ἐδ γαηζϑ ἴῸΣ 
οδίαἰηϊηρ; 58] ναίίοη, παι ὶγ, ὈΥ Ποαγίηρ {[Π6 ψοτγά οὗ 
(ὑὐοά, δῃὰ ὈΥ ἢοΐ τοϑβϑίϑίίηρσ (ῃ6 Ηοΐγ ϑρι ᾿η 118 6ἢ- 
ἀδανουτβ ἰο οροιαΐθ ὕροη ἰῃοὶγ ἢθαγί8. ὍΠΟΥ ο- 
Β6γν, τπόσγϑονϑγ, {πὶ {η6 1 4416 Δηἀ γϑοϊργοςαὶ ἔογιη 
15 οἴἴϊδη δβχυργθββθὰ ὃν [ἢ6 ρδϑϑίνβ νοΐςθ, ββρθϑο δι ν ἴῃ 
{86 ῥτοίογια ; δηά ἢ [Π6Ὺ Πογο ἰδ τεταγμένοι 88 
δαιυϊναϊοηΐ ἰο ἔταξαν ἑαυτοὺς εἰς ϑωὴν, νΖ. Όγ ἃ βιυάγ 
οἵ νἱγίας δηὰ ρίδβι(υ : δηὰ {Πδΐ τετάγμενοι 15 ἴο 6 80 
ἰακθη, {πο Ὺ {ἢ ΠΚ οἰθαγ ἔσγοπι ἐπα σοπίοχί ; 8η66 (Π6 
οἱ τεταγμενοι εἰς ϑωὴν αἴωνιον ἃΓα ορροβαά ἰο [Πο86 ψῃο 
Πδὰ τοηάἀεογεά ἐπϑιηβαῖνθϑ ἀηψόγίῃυ οὗ δἴθγηδὶ 16 ὈγῪ 
γε)εοέϊπρ ἴῃ6 σψογά οἵ Οσοά. | 

Οἰδοσϑ, 85 Μουιβ, οβοημπι ον, δοιχοίί, δηὰ Κυ!- 

ΤΏ 6 ογαἀαϊπεὰ ἰο εἰεγπαὶ ἰΐξὰ; (6 τεδϑοὴ ἢν. ἴ86 Γεθ δεϊενοὰ ηοὶ 
σδη ὃὲ [ἢ ΟὨΪγ, ἵπᾶῖ (ΠΕΥ ἡνθγε ποέ ογααἰπεα Ὀγ αοά ἐὸο εἰογπαὶ ἰΐξε; 
δηὰ ἰξ 80, τυαῖ πες }βϑ τυ οοι]ά ἴῃογα 6, (Πδὶ ἐλ ἤοτα ὁ} Οοὐ «:ποιίά 
δὲ ἤγεξ ργεαοϊεά ἰο ἐΐεπι" ἃ8 γ͵Ἴὸ τοδὰ τεσ. 46, δἴαθ 1ἴ ΟἿΪῪ {δῖ 
{πεῖν ἀδυιηδίοη τοῖρς Ὀ6 τη ρσγοδαῖοῦ ὃ ΤῊ!5 θ8661ὴ8 ἴ0 σἤάγρα (ῃδῖ 
Τώνοσ οὗ ϑου 8, ννοβϑα ἐπ δν Ἰπετοὶθ8 αΥ6 ΟΌΘΤ αἰέ Ηΐς οτίκ, νυῖτ 1}}6 
Ετεδίοδε οὐ! γ, δβϑεΐηρ' [τ τηθκαβ Πίτη ἀδίθσιηϊηθ ἔγοτη 841} δἴθγηὶίν, 
Ὡοΐ ΟἿΪΥ {ἰδὲ 80 ΓΊΔΗΥ͂ δουΐδ, 85 ΒΡῈ οὗἁὨ δδ᾽ναῖΐοη 88 δὴΥ οἴδεσγ, 
8411 γδγίδῃ θνθγ δι ηργ ; Ὀυζ Δ|ϑὸ ἴο εἰεἰεττηΐῃα ἴῃαϊ ἴπ6 ἀϊβρθηβα- 
(ἰοη8 οἵ Ηἷ5 Ῥγονϊάδηςς 8}8}} 06 δυο ἢ ἰονγαγείβ ΤΠδΠ 88 ὨΘΟΟΒΘΑΣΙΪΥ 
το ἰ8 το ἴπ6 ἀρσρτανδίίοη οὗἉ {Ππεῖγ σοῃἀειμηδίίοη ; δῃά ᾿νηαῖ οδ Ἔνθῇ 
«Ποῖν ταοϑί πα οἰουβ δηἂ οηγλρεά δθηθν 40 τηοσεὺ δαί 8 1 τῇ 
ΨΕΥῪ Ὅν] αἱ πὴ8 αἱ ὈΥ Α}} ἢ}8 ἰεπιρίἰίοῃϑ, Ὀυι [ἢ 8 νΕΥῪ ΟΠ, Ὠδπλεῖγ, 
10 αρρτανδιίοῃ οἵ οὺγ ἔηιΐυτο μυηἰθπγδηὶ ὁ Απὰ (δπογείυγε, ἰο δεϑοσῖ 
1εἱ Οοἀ παὰ ἀειεγτηϊποά (παῖ πὶ ννογὰ δῃου)ά 6 δροίβῃ ἴο ἴ{πε88 
εν ἴοσ [15 ΥΘΥῪ δη, 18 ἴο τῆδκο αοὰ 88 ἰηδιΓυπιεηία! ἴο τ εἶν τυ ΐῃ 
48 ἴα νεγῪ Ὦδν!], αη 566 18 ϑΥΠΟἾΪΎ ἱΓΓΕ ΟΠ οἰ ε80]}6 τυ (ἢ ἢ 18 ἀθοϊαγα- 
(ἰοηα (δαὶ Ηδ τισομὰ ἠαῦε αἰΐγηεη ἐο δὲ δασεά, απὰ τοοιἱὰ ποὲ ἐπα αηψ 
"παη δἠοια ρετὶ εἰ." 
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Πο6], τοηάογ, “Κ γπῸ ψόγο ἀοϑέϊποά ὑπο οἴσγηδὶ πᾶρ- 
Ρἶπθ88." Τῇθβθθ θη] ρηίοηθα (Οοπιηγοηίαίογβ, ποῦ- 
ὄνογ, ἀϊδοϊαί πὶ 81} {ποι ρἢ 5. οὗὨἨ ΔΠΥ δρϑοϊἷϊθ ογ υἢ- 
ὁοῃάϊ!ιιοποα ἄδογθο, ψῃϊοῦ αχοϊἀθ θη ΟὟ ΟΧοῖς 
οη8 ονγαΓα8 οὐίδ!ηηρ [6 [ΠΟΥ δηἀ βαϊναιίοη. ΤΠΘΥ 
ἀϊγοοῖ (ῆ6 ψογαβ ἴο "6 ἰδ κθῆ βΏΡ]Υ ἴῃ {Π6 δοςορῖα- 
(ἴοπ οὗὁἁ Ἄοοτμηπιοη ᾿1ἴ6, νιϊῃουϊ πηϊ ποτ μείω ΔΏΥ ΡΒΠ]ο- 
ΒΟΡὮ:ΟΔ] ΟΥ τηρῖβρἢ 5104] το ποι ης8 ; 4. ἀ. “" αυ]- 
διι5, ἀυπη ἥάδημ ἀοσίγιηδ ἀϊνίηδ Προ Ὀδηΐ, οογία ογαί 
[ο]Ἰο 48 ας γα. ΑΠπαά ΠΟῪ ΓΕΙΘΓ ἴο βΠ}}}8Γ ΘΧρτγοβ- 
ΒΙΟΠ59 ἢ 1 ΤΏ685. 8,8. ὅ,9. 1υκΚ6 9, 84. Βιυΐ 5ἰπ|- 
Ῥἷβ 48 (Π|8 8686 πιδὺ 6, ἴ 866 ἢοΐ ΠΟΥ [ἴ σϑῃ ὃὈ6 
αἰ οἰϊοα ἔγομῃ (ἢ6 ψψογάβ 485 (ΠΥ ον βϑίδηά. ἴῃ οὔθ 
Ροίηΐ, βονγανϑγ, 1 θη γον ἄργθα νὴ ἢ {Π6πὶ, ΠΑΠΊΘΙΥ, 
(Πδὶ ψα ἅγθ ἰο ἴδκβε (ἢ6 ψογὰ8. ψηΠουΐ Γοβογπρ ἴο 
Τα δργβῖσδὶ βῈ 0 }}1{168, δΔηἀ 1 ἃ ρορυΐαῦ βθη86. [1ῃ 
1ἢ19 τεϑρϑοῖ ἔἢοϑθ (οι πθηΐδίογβ βϑθο ἴο ἢδνα Ὀ6θη 
Τηοϑί 80 6551} ἢ ο, ἃ8 Τ ΠΑ] επδη, ρίνα 1 {Π6 5656 
οἵ ““ψογθ γ86}} ἀἸ]Βροβεά ίο, Δηά βουρῆϊΐ οδἰογηδὶ ἔ6]}- 
ΟἸΥ,᾽ ΟἿ, ““ 88 ἸΏΔΩΥ 88 ΨΕΓΘ αἰβροβοα ἴον, δῃηά ἀ6- 
(δγηχποα ἔογ," ἕο, [{ 86 6Π18 ἃ ΡΟΡ᾿ΪΆΓ ἩΔῪ ΟΥ̓ βαυϊηρ 
“ς ἃ8 ΤΏΔΩΥ ἃ8 ΨΌΓΘ {ΠΟΓΟΌΡὮΪΥ αἰϑροβθὰ ἴο ππᾶῖκο (6 
ΤΟαι 5116 ΒΔ ΟΓ}ἔσθ8 ἴῃ (ἢ18 1Π 6 [ῸΓ (Π6 αἰίαιηπηθηΐ οὗ 
ἐδ ΠἸογ ἴῃ Δηοίθου δηα δὴ δἴβθγηδὶ 116. Νοῦ ἀοαδβ 
16 ἱπίετργοίδίίοη οὐ Ἰοάαγί ρα τηδίοσί δ! γ ἀἰδι 
ἔτοπλ {Π|15 ; {Ποῦ ρἢ ἢδ ΘΙΏΌΓΔΟΘΒ {Π6 ἤχει τηρης,οησρά 
τοοάοσ οὗ ἰακίηρ τεταγμένοι. ΕῸΓ πα οὔϑογνϑβ (ῃδὶ ]]} 
ψ 0 ψΟΓΟ ἀΘΘΡΙΥ δηα βογίουϑὶυ σοῃοθγηθά δροιΐ μοὶγ 
εἴθγηδὶ ἤδΡΡΙΠη6885 (νν Ποίθο τΠδὲ σοησογη ὈΘ ἢ πον, 
ΟΥ̓ ψ6γῈ οὔ ΪΙοηρονῦ ἀδίθ), ΟΡΘΗΪΥ δι γδοθα {Π6 Οοϑροὶ. 
Αμπά 80 ᾿γ. ῬΥΕΓΌΥ, “ 88 ἸΏΔΏΥ 88 6γα αἀἰβροβοά ἔοσ 
δἴθγῃδὶ ᾿{6, Ὀθ]ονοα," δὸ «99 Ὠγ. Ηδιημιοῃὰ, νῇο, 
{πουρῇ Π6 ἰδθουγβ ἴο 6βίβ 188}: (ἢ 6 τ ΠΠ ΑΓΥ 86 η86 οἴ 
τεταγμένοι, γοῖ ΟΟΟΑΒΙΟΉΔ ΠΥ ἀρδηάἀοηϑ ἱΐ, Ἔχρ]δϊηϊηρ 
(Π6 νογὰβ βθῃθγα γ, “ (ἤοβα 0 ψ γα αἰβροβθά ἴοσγ 
εδίθγηδὶ [|6.᾽ “΄ [ὴ {ἢ18 Β6η86 (δάγ8 6) {Π6Ὺ {Πδΐ ἃΓ6 
ἜΓΟΪΥ ΡΙΟΙ8, ΒΙ ΠΟΟΓΘΙΥ ΔηΠ] ΠΟΠΘΒΟΪΥ ἀϊβροβαά (ο ἀο 
νυ ίονον Οοὐ σοαυ γο8 οὗ (Π6ηὶ ἰονναγ8. δἔθγηδὶ 116 
(πείθου {πᾶι βρη ΟΠ γι βεδηϊέγ, 1[Π6 ῥγαβθηΐϊ ρδτγί 
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ΘΓ τηδὲ 16 Ὡς} 53.411 δά ἰπ δίθγη Υ, οὐ ψΠΡΙΠΟΓ 
{π6 ᾿Πἶἔδ οὗ ρἴογυ 1ῃ δηοίμογ μου), τᾶν Εν Βα βαὶᾷ 
ἴο "6 τεταγμένοι εἰς ϑωὴν αἰώνιον, οηγοίί θα ἐπ ἐΐα πιηι- 
δον Οὗ ἐλοδο ἐδιαὲ ἰοοἷκς αὔίον' οέογπαί ἰ6. Τὴ βμοτσῖ, 
186. {Π|4ΐ, πανί τοπουησρα (ἢ6 Βοαῖμθη [4018 οὗ 
{Π61Γ σοπηϊτίο5, δ θιδοθ 1πΠ6 ψογβρ οὐἩ [Π6 οὔρ 
ΟΗΪΥ ἔτ αοά, ἀηὰ {πμ6 Πορα οἵ οἰθγηδὶ ἰϊΐβ, δῃὰ 580 
ΓΘ τυοίἐ ρίασοά, οὐ ἀϊδροδοά ἐπ α σοοά ρμοδέτμνε ἐοιραγ 
ἐἦε Κίηφάοπι ο7.;, Ορά, ἅτε ἴδτθ [ἢ 118 θχργθεβοά. Τῆϊς 
18 {πδ΄ ΜὨΐοἢ 18 Ἔχργαββεά, ΗΘ}. 11, δ. ὈΥ προσερχο- 
μενοι εἰς τὸν Θεὸν, ἐμον ἐδπαὲ οοπιθ ἰἔο Οαοά, δηὰ οἵ 41] 
ΒΌΘΝ 11 18 ΓΘαιιγοα ἴο δείδους δι 156 ἴῃ 6γα δα], {π8ὲ 
ἔλογ ἐδ α αοά, απὰ ἐδαέ ἠδ ἐΞ α γεισαγάον οΥ αἰξ ἐλαξ 
αὐ εηέΐν δοοῖς ἠΐηι, ἰῃαὶ 15, ται ΘΟ η{1168 (οὐ Ποῦ ἢ8- 
[ἰοῃ8 Ὀ68:465 ζ6}}5), 1( {ΠΥ 5366Κ (ἀὐοά, τηδΔῪ Θοπ!Β ἴα 
ΘίθΓ 8] 118, δηὰ σοΟΠΒΕαΌΘΏΪΥ 88 ΤΏΔΏΥ 88 Ῥυΐ ἴοτΓ- 
ψγαγὰ ἰο {Π6. ΟΧοσοῖβα οἵ ρίθυ, νη ϊοἢ 8 Οὴ6 ρϑτγί οἵ 
εἴδγῃδὶ 118 'η δοτίρίαγε (ἐλὲδ 5 ἰΐξε οζογηαΐ, ἐο κποιῦ 
ἐλθο, αὶ 15, ᾿ἰἶνα δοσοσάϊηρ ἴο [ὮγΥ σΟΙΏΙΠΒΠαΙΔΘΏ(8) 
δῃὰ ἴἰο {6 δχρθοοίδιίοη οὗ ἃ γοναγά, νῃ]οἢ 15 [ἢ 6 
Ομ οΓ ραγί, ἃγα αἰβι ΠΟΙ] σαρ4Ὁ]6 οὗὁὨ (158 (116 ὮΘΓΘ, 
ἃ (Π6γο οὔ (δαί, ΤΠ18 γ8 δοκπον θεά Ὀγ Οἢγγ- 
δβοϑίοῃ, ψῆθη ἢδ δχρ απο {Π18 ρῇγαβα ὈγῪ ἀφωρισ- 
μένοι τῷ Θεώ, δεραγαξεά ἰο Ο΄οά, ἰῃαι τρ86 (ῃδὶ ἢ84 
θϑίδκΚοη (Πδηιβοῖνεϑ ἴο ἢ15 ΟὨΪΥ͂ ΒΕΓΝΊΟΘ. 

Ις 15. μ]αίη {πὲ ΟΠγγβοβίοτῃ ἴοοὸκ (6 ρᾶββᾶρο ἴῃ 
1Π8 πηοάθ δῦονς δἀορίβαά ; βίῃεβ ἢθ οὔϑογνϑ, τεταγ- 
μένοι δὲ εἶπεν, ἶνα δείξη, ὡς οὐ κατ᾽ ἀγάγκιαν. Απὰ ἴἰο 
{818 ρᾳγροβε ΒΌΪΚΙΘΥ Δρροβί (εν οἱ 68 ΡΙαῖο ἀ6 ΙρρῚΡ. 
Ϊ,. 6. Ορ. ρΡ. δ68. κἡ φύσις ---- εἰς ταυτὸν τοῦτο --- τεταγ- 
μένη, (ἀρετὴν 501}.). α πεϊπα αἱδροδοά ἐο υἱγέμο. 
Τδι 1 ψγὰ8 8 ρυρμίαν' ταοοάθ οὗ ΘΧΡΓΘβ8:0ὴ 18 οοῃ- 

βγη ὈγῚ {ῃ6 ΒΔΌΡΙηΙςαὶ οἰϊαίοηβ ῥτοάισοα ὃγ 
Τλρμιίοοί δπὰ ΥὙΥ οἰβίθι ἢ, τ ΠΟ. 1 Ψ1] ΟΝ 8] ἸΏ. 
Μορὰά Καίοη (Ὁ 9,1. Εχὶϊ Ηἰ1 νοςῖ8, αἰχιίαυθ 618: 
Υ08 ΟἸΏΠ68 ΟΥ̓Δ] 6518 δὰ νἱΐδηη 560 }}}} ἔμ γ. Με- 
α1116 [0]. 12, 9. Μοιυυοδβδη Ἐβέπογ 1,14. 1. 6. ΗἩδιηδῃ. 
Οὖν νοσϑῖγ Ὠθιηθη ε)υ58 Μοδιοδη 9 4018 ΟΥΓἀϊηρί8Β 
αβϑὲ δά ροθοῆββ. Εὶ. Βαςοομαὶ ἱπ Ῥβηίαίθυοῇ, ἔ. 189, 1. 
Οδηΐοθ ΟἿ οτἀϊπαῖο δὰ ρεοϊιθῃηὰπι: [5Γ86] γ6 ΤῸ 
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δὰ νἱίαπι, [0]. 920, 4. 1.85 ἰϑέα8 ρεπία8 νοσϑί ϑδίοπηο 
ἄυ45 Π|148, ἀἰοϊίᾳῃα δὰ σϑῃθηηδη, ΟΓΙδΔί85 6886 
ΓΟ. Οὐευβοίῇ ἔοϊ. 108, 2. Κοδοίοι 7. 19. 
οχίνι ἢ]18 νοςοῖβ ἀϊοθη8 : αυϊσυηαι6 ποη Ρίροῦ ἢ δὰ 
Ἰαποίαπι Βα, ΤΟΥ ογα! παῖ 681 δὰ νἱἴαπι 86 ου]] 
υἱατί. ὃς 9, 10. ἰη Ηἰογ. Βαανα Μοζὶβ ἴοϊ. 88, 1. οϑδί 

δχ 1115 866}} ἔπίγι. Βογδοῃοίῃ. [0]. 8, 2. ΕΒ. Ψο56ρ]!. 
ἀοςαυϊξ, ἱ ϑυηΐ Ῥεγβθβθ, 41 ργρδγϑίὶ βυιηΐῖ δά ροῃρη- 
δι; δηα ἴοϊ, 61, 2. Βεοαίυβ8 ΚΗ. ΑΚκῖθα αυΐα ογα!ηδίι5 
68 δα νἱίζδλπὶ πζιγ] δθοι]. Ανοάβᾷ ὅδγα, [Ὁ]. 10, 2. 
Καίίηα (οἱ. ϑασοῆα ογαἀϊπδίυβ οϑὲ δά νι 8πὶ 8661}}} [Ὁ- 
ἴυγῖ; δῃηά ἔοϊ. 17, 1. Ἔχις ἢ] νοχὶβ, ἀϊχίίαυο: Κὶ. 
Ἐ]οαβαῦ ἢ. Πογάϊα ογαϊηδίυβ οδὲ δὰ νἱΐδαὶ 866}}}} ἢ" 
(τὶ, ἢ. 18,1. ΒΕ. ΟΒαηϊα, ἔ, Ταγάϊοῃ οἱ 48 ΠΓ08 
ογάϊηβιὶ δυηῦ δὰ νἱίαπὶ 860} διατὶ ; δη ΟΠ4}1ἃ. 
οδηϊτὴ ἢ, 20, 1. Ἔχε 114 νος!8 ἀϊκίίηια : Ἰθοσηϊηυ8 
1816 ογάἀϊηδίι8 οϑί δὰ ν!δπὶ 866 }}}} ἑπΐατὶ. Μιάγαβος 
Μίϑοδ]ς 16, 4. δ᾽ ποη ἔδοϊς ρμορηϊτοηείδπι), οτάἀϊηδίιϑ 
68. δὰ }υ α]ςίαπ σα θηηδ. 

40. διεφέρετο, αἰυμίσαέμα, ργοηιμίᾳ αἰεα ἐλγοις λοι. 
80. ΟὨΠγγϑβοβίομι, διεκομίϑετο. ὟΥ εἰβίθιη δά άιοθβ 6χ- 
ΔΠ1068 ὑοίἢ οὗὁ (ἢ8 ΡΠ γβίσαὶ 5686. σαῦγψ, σοηυον, 
ἔτοιῃ Ατσίβείάθβ, ἴο ψιοὴ 1 δαὰ ΤὨὭμογά. 8, 8., δηά οὗ 
1Π6 ἸΏΟΓΔ] ; 88 διαφέρειν τὰς ἀγγελίας. 

ὅ0. παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας καὶ τὰς ἐυσ- 
χήμονας. ἹΠαροτρύνω βἰρη]ῆθδ ἴο ἐσοϊέθ ἰοθ. ΤῊ παρὰ 
ἢδΔ89 (ἢ6 58Π1|6 [ὈΓΟΘ 85 ἴῃ παραξύνω, Δ ΠΊΔΗΥ σοΙη- 
Ρουπάβ σι παρα. [{ 15, πονανον, οὐ τῆογα ἱπιρογί- 
8066 (0 ἔπτη ἴο (Π6 σοῃδιἀογαίίοη οὗ {Π6 κἱ σεβομέναι 
γυναῖκες, Μἴο (πον ΕΠϑἰδηάίηρ {Π6 ἀουδί5. οὗ 5οπιθ) 
ΓΘ, ὈΥ͂ [Π6 πιοϑὲ Ἰυά!οουβ (ὐοτηπιθηίδίογβθ, βυρροβοα 
ἴο αν θδθη [Π6 νψῖνθβ οἵ Ψθν ϑ ργοβεϊγίθββ. Σεβό- 
μενος Π)8[ ἤδΓ6 πᾶν {Π6 588Π16 56η86 88 δί νϑγ. 16. ἃς 
438, ΜιοἢΔ61195 ἐπι κ8 {Π6ῪΥ ψογα υηϊοα ἰο Οομεῖϊο 
Βυβθδηάβ ; θοῇ πῖρῃς θ6 [Π6 σά56 ψ ἢ ϑοηιθ. ΒΘ 
(παΐ, Ὠονανοῦ, 85 10 ΠΊΑΥ, (ΠΟΥ τνογο ἤγρά σὴ (ἢ 6 
οπαγδοίογιδιὶς Ζθὰὶ οὗ ἢθὺν σοηνοσγίβ, δηᾶ δοίθα ἔγοπι 
16 ἀγάἄοηϊ ἰδ ρογαηθηΐ οὗ (Ποἷτ βοχ.Ἐ 

. Ἐ Οοσηοια ἃ Ἰλρῖάθ Πεγα σεπιδγκα, ὙΪ ΓᾺΓ ΤΏΟΓΕ φενε Ὑ (μδη 
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ΒΥ γυναῖκες εὐσχήμονες ΔΓΘ τηρδῃξ τυοηιοη Οὗ τό- 
δροοίαδιἐέψ, τοϑρθοία]6 σταὴκ. Ἰοδατ!αρθ γθηάοῦ 
τοοριθπ Κ᾽ ἤργο. ΤῊ ψογά ῥγοόρουγ βρη 68 βοῇ 
88 πηδ᾽ηἰαῃ ἃ ρΟΟα Δρρθᾶγδῃςθ. ὅ66 το ἴῃ ἰἢ6 
Ὠοία οἡ Μϑε2ικ 1δ, 48. : 

60. ἐξέβαλον αὑτοὺς ἀπὸ τῶν δρίων αὐτῶν. ῬΕΓΙΔΡ8 
{Π|8 ΤῊΔΥ ΟὨἿΥ 68, “ρτιοσιϊθά 8η Ογάσγ [Ὁ {ΠΟΙ͂Σ 
πηπιοάϊδία ἀσραγίιγο ἔτοπι [ἢΠ6 (θυ ΟΥΥ ; δἱ 1θαβϑὶ τγϑ 
Ὠθοά ποΐ ΒΌΡΡΟΒΘ (δαί ΔΏΥ 20γ06 ν"8 οιῃρὶογϑά ἰῃ 
Το] ον ηρ' [Π6πὶ; ΜΟΙ, ἃ8 ΠῸ Γρϑϑίϑίδησθ ᾿ν88 τηϑ846, 
νου] πᾶν ὈΘΘῺ ᾿ΠΏΘΟΘΒβασΥ. ΤῊ]8 Κη οὗὨ ογθν' 
ἴον ἀδραγίιγθ υβϑὰ ἴοὸ "6 ρίνοη ἴῃ ἀπ ἔογι, δηὰ {Π6ΓῸ 
ὙΘΓΘ ΒΟ] 68 ῬΘΥΒΟΏΒ Δρροϊηϊοα ἴο βυρογιηϊεηά 
(Π6 δχϑουζίοη οὗ 16 ὈΥ σοπάιπιοίηρ, [6 ΡΘΙΓΒΟΙ ΟΥ̓ΘΡ 
1Π6 θογάεοιϑ. δο Τμυσγά. 2, 12. καὶ ἐκέλευον ἐκτὸς 
ὅρων εἶναι αὐθημερόν. Ατἰδϑι14. 1, 260 ο. πρὸ ἡλιοῦ 
δύνοντες ἐκτὸς ὅρων εἶναι. Ὠϊοηγβ. ΗΔ]. 808, 11. προεῖ- 
πον αὐθημερόν ἐκ τοῦ χάρακος ἀπιεναι. Ἐπιτὶρ. ῬΠΟρΩ. 
1696. τῆς δ᾽ ὅρων ἔξω γχθόνος" ὃς Μεά. 4274. εἶπον 
(0069) γῆς ἔξω περᾷν πρὶν ἂν σε γαίας τερμόνων ἔξω 
βάλω. (ὐοἴηρϑγο αἰδυ Ελισίρ. Μοϑά. 858---, ΝΣ 

51. ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδών αὐτῶν 
ἐ.α. ΒῈγ [ἢ18 ΒΥπ)θ 0] 1ο4] δοίΐοη [ΠΟῪ τπηθδηΐ ἴο Βῇονν 
{δα {Π6 Ὺ ἰηξοηΠοά ἰο ἢοΪά ἢο {ΓΕ 6Ὶ σοηνοῦβα σψ ἶὶ 
[1Π086 θη. ὅθε ἰἢ6 ὠοΐθ οἡ Μαεῖίί 10, 14. Οη 
Ιοσοηϊὰπὶ σοηϑι! διγαῦο δηα οὐΐοὺ ἩΓΙΊΟΣΒ, 88 480 
Ὗ᾽ εἰβίβιῃ, οσ. δ. ἢ]. [,6χ.ϑ 

δᾷ. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπληρούντο χαρᾶς τ. Π. ἁ. 1. 6. 

(ἢ, ““υε (586,}, ἔεῃγΐη 85) δυαης ΙΔ πα ΠἸοαυεβ, ρεγίίμδοαβ, 1|11 668, 
᾿ φρίοβθ ὑγὸ ἤάε βιὰ, νεὶ ρεγῆαϊὰ, ἰη ρἰεἰδίεπι νεὶ μἱεἰαίίβ βρεβοίθχω 

Ργοῃββ," μὰ  εἰβϑίεϊη, 85 ᾿ ἴο οοπῆγηλ δηά 1]]ιι8ἴ γαῖα (8 Ὠοϊαθὶα 
οὐβεγναίίοῃ, οἰΐεβ (ῃ6 ἕο! ]οννίηρ ουτίουβ ρϑββαρῈ ἔγοτι ϑῖσαθο 72, ψ. 
456 κ. τὸ δὲ καὶ θεοσεβεῖς νομίδειν καί καπνοβάτας τοὺς ἐρήμους 
γυναικῶν σφόδρα ἐναντιοῦνται ταῖς κοιναῖς ὑπολήψεσιν᾽ ἅπαντες 
γὰρ τῆς δεισιδαιμονίας ἀρχηγους οἴονται τὰις γυναϊκατ᾽ αὗται δὲ καί 
τοὺς ἄνδρας προκαλοῦνται πρὸς τὰς ἐπὶ πλέον θεράπείας τῶν θεῶν, 
καὶ ἑορτὰς, καὶ προτνιασμοὺς. Οηδ χταΐρηϊ πᾶνε δχρθοϊθα τῃαϊ τηΐ- 
Ἡἰβίο 8 Οὗ ἴπ6 γε! ρίοη οὗ 72685803 νοι πάνθ ὈδΘῃ τηοτθ ορϑεγναηΐ οὗ 
1ῖ8. ΟΠ ΑΔ 016 ργεοερῖβ, δά πιογα πιϊη αι] οὗ [ἢ Ἵχαρὶς οὗ ἱῖ8. 
Ὀδηδνοϊἐεηϊ ουηάεγ. | 
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ἐς ({ὴ6 ΟἸεϊϑιδη σοηνογίβ δ Δπροςοῖ νογο Β]1εἀ σι 
ἦογ δὲ [16 ὮΔΡΡΥῪ βυοςθδϑ οἵ {Π6 γο]ρίοη, δηά οῃθοσρά 
ἁι ἢ (ἢ 6 βρίγιίααὶ σοηβοϊδι!οἢ8 ΜὨΙΟΙ ἰξ ΒΌΡΡ] 168." 
ΤῊΘ ταοθηῖ ἐογαῖρη ΤΠθοϊορίδη8, ἃ5 τι80.8], ἜΧρ]δίῃ 
ΔΎΦΥ [86 ἔογοα οὔ [ἢ ἴεγπὶ πνεύματος ἀγίον, ἃ5, Οἡ [Π8 
ρΡΟΠίγαγυ, (π8 θα ΘΓ ΟΠ68 ϑρεουϊαία ἴοο της Οἢ 118 
παίμγο 8η4 εἰσδοῦ. δα 1)γ. Βθηβοῃ δηά Βρ. Βαγ- 
τιησίοη. [0 πιαγ Ὀ6, ραγἤαρβ, βαΐδδί ἴο βίθον ἃ τ! Δα ]8 
ρΘατβο, δά οχρίαϊη 10 οὐὗἨὨ {Π6 χι!ῇβ δηά ρσγδσθβ οὗ [8 
Ηοἱγ ϑριεϊ, ξὺν δαποἐἠΠοαξίοη, Ὠοῖ, 88 11 Βῃοιι ἃ Βθθι, 
ον» ευον πίης πιϊγαοίοδ, ϑιησα ἤδη 49 δα ποῖ γεῖ Ὀ6θη 
ἰαϊὰ ρου τἢ6πι. Τῆυβ [ἢ 6 Β6η86 Δρρθδγϑ [ὁ δα [Π|8: 
4. {Π6ν ψ6γ Β||6ἀ ψ Δ τπ6 ἀο! σ ἢ 8 ἀηα σοηϑο] δι! 9 
{Π8. τοὶ σίοη σδη δ'οῃθ βΡΡΪΥ, δηὰ αἷβδο ψίεῃ {16 
ϊδοοθβ οὗ (6 δριγιι δηαὰ 18 ρἔἴδβοίβ, Ἰϑδάϊηρ 4. [18 
8} {406 ἰο ἐπ 61 ΠοΙν ρῥτοΐδϑϑίοη. 

ΓΗΑ͂Ρ. ΧΙΝΨΝ. 

Τί Αροβιΐθβ ποὺ τείαση (Ὠγουρῇ Γγοδοηΐα, ΡῚ- 
51414, δηἠ Ῥαιρἢγ]α, ἴο ΑἸτοο ἢ. 

1. κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς, Οη [ἢ6 56η86 οὗ 
κατὰ τὸ αὐτὸ ἰῃ6 (οπιτηοηίδίογϑ ἃγα ἢοΐ 416 ἀρταρά. 
Οδιθγατι8., ϑομηλάϊξζ, Ριβοαίον, ΒΟσηοσ, δηὰ οἱ ἔ, 
Βυδαυα ἔθος, ἀπά τϑηάθγ ασοογαὶηρ᾽ ἰ0 οσμδέοπι, ΟΥ ἐπ 
ἐϊα ηιαπηοῦ. Βαϊ {19 βθοη8 88 υηδυϊῃογιζθοε 8η 
᾿πιεγργοίδιοη 88 (παὶ οὗ (ἸΠγγβοβίοῃι,, πάλιν, ογ. (δὲ 
οὗ Βε24, ἐἐάοηι. Τἢσ θόβι ουπά δα οη6 Β661}5 ἴο 6 
(Πδὶ οὗ {Π6 γυϊρ.; Ἐγϑϑ., 6 Π) 1ου, Υ ͵  εἴ8., Κγρκο, 
Βοδβοηῆῃ., Ηδιησιοἢβ, δηα Κυϊη., “ ἐοροίλεον," {κὸ ἐπὶ 
τὸ αὐτό. ἸΙηάδθά, οῖΒ (ἢ6 ρῇγαβθθβ ἃσγθ ᾿πα γα η εν 
864 ὈΥ 16 δερῖ. 0 ΘΧΡΓΘΒ5 ἐῆ6 ΗθΡ. ὝΠ). (8668 
Ττγοιηπηῖυ8.) δυο 5 Ἔχρ δίῃ ἰΐ ὁμοῦ ; ἀπ ΤΠΔΠΥ͂ 
ΘΧΘΠΊρΪ68 οὗ [Π}18 βρη θοδίίοη ἃγὸ ργοἀυςσρά ὃν Κυρκε, 
ἔγουι ΡΙἱάγοῖ,, Ῥϑιιβδηϊαθ, δίγαρο, 1οηρίηυϑ, 420586- 
Ρίιυδ, δηα ὨΙοάογ. δου]. 

1 δηιίγοϊνγ ἄρτεβ νυν [Ππαΐ σοηδυτησηαίε ΤΠεο]ορίδη, ὑπ 6 Βίϑἤορ 
οὗ Βγίβϑιοῖ, ννῆο, ἰῃ ἢ 8 Ἰεαγηδὰ δπὰ ζυάϊοϊοιι 1]ιιϑἰ γαῖ οο8 οὗ δασὶγ 
Ἐσο]οδίδϑι οὶ Η ἰδίοσυ, ἰαγ8 ἄόννγῃ (6 88 ἃ οὔ ἰδίομ ἴον ἐδοϊάϊηρ οἢ 
ἴδιο ῥγεβέησε, οὐ δῦϑεηζε οὗ [πὸ ρόοτγεῦ οὗ νου κίηρ; χαΐγϑοῖςβ, 
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1, καὶ λαλῆσαι ὥστε. ὙΠ ὥστε ἤδγα ἀδηοίθϑβ [ἢ8 
εὔεοί: 4. ἃ. ““ϑροκα ψ ἢ ϑαςῖ οβεοί, (Παὶ,᾽ ὅζα. 
1. Τῶν Ἑλλήνων. δοῦμα (οιηπιχρηΐδίοτβ (485 Π)οά- 
ἀτγιάρθ). ψου]ὰ ἤδτο ἐακα [η6 Ἑλλῆνες ἰο ἀδηοία λεα- 
ἐδεησ. Βαϊ τπουρσῇ {πᾶ 8 ρηϊηοδιίοη. βοπγοῖ! πη) 68 [89 
Ὀίαςβ, γεῖ (48 15 οδ]θοῖθα ὃὉγ Υῖδγ, Κυϊηοεῖ, ἀπ 
Οἶδα Γ8) 1 18 ἀπβυ τα 0]6 ἴῃ [18 ρῬαββθαρ6, 8ῖη06. ΝΘ 
σδηηοῖ ΒΌΡΡοβα ἴπογα ψοῖα Οἰδηζ!εβ ἰὴ ἃ “ον δῆ 
δΥπαρορθ. ΤῆοΥ {πογοίογθ, ἢ ΒρΖα, Η δηλ πηοηά, 
“Οδ]ονί8, δηα οὐἶογϑ, ἀκα (ῆὴ6 Ἑ λλῆνες ἴο θ6 ἤδγα 
»γοβοίψέίος Γ᾽ ἐδθ. σαέθ. ὅ8ε6 τῃ6 ποῖδ οἢ 19, 42. 
Αῃηὰ τμ]5 ἰαίζογ ορίπίοῃ βθϑιη8 ἰο 6 {Ππ6 Ὀ681 ἰουηποά, 

4. ἐκάκωσαν. δοπια ογί(ϊς8 ΠΘΓῈ βίη ]6 δὲ 1818 
ψογά ἴῃ 18 Β6η86 σΟΠΊΙΠΟΏΪΥ 480 ΓΙ 66 ἰο 1ζ, ΠΑΠΊΘΪΥ, 
“τηδάδ ἴδηι 6ν]]} δϊδοιοα," ὍΠΟΥ οὐ]οςί ἴο [ἢ6 σοη- 
βδίγυοίοη κακοῦν τινὰ κατὰ τινος, αηὰ Μαγκ͵αηα σου- 
7εοἴαγο8 ἐξέκαυσαν. Βυΐ ἴον {118 δἰϊθγαίίοῃ [Π6ΓΘ 19 
ΠΘΙΓΠΘΓ δ ΠΟΥ ΠΟΙ Ὠδοθϑϑιυ. ΤΠ16 Βογυρ] 685 ταϊβοά 
ὈΥ ᾿ραγηθδή πῃ ἢᾶνα γίβθῃ ἔγοπὶ ποΐ ρεγοθίν!ηρ [ἢ 6 
ἄτα σοηβέγυςιοπη, ΨΠἷς} (18 Κυρκα δηα Κιορβ οὔ- 
ΒΕΓΝΘ) 15 {Π18: ὀτέγειραν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνών κατὰ τῶν 
ἀδελφών, καὶ ἐκάκωσαν αὐτάς. Αοσοηβίτποίςοη [16- 
ηυθηὶ ἴῃ [ῃ6 Οτοοκ δηά 1,δ[η ΟἸδββϑίςαὶ ψγίοσβ. δὲ 
ΑὐὈὐτγαοβοῆ. Νοῖ. οὐ Ν, Τ... ν 

ἕτοπι ηοῦ Κηονηρ 6 ΑΡονο βρη ῆςδίίοη οὗ κακόω, 
ὨδΔίΉΘΙΥ, οσασεγδανο, οπιδὲἐέογ, Β6Ζα {Ππ|ηΚ8 ἰΐ δὴ ἅπαξ 
λεγόμενον. Βυΐ 1{ οσουγβ ποῖ ὈΠΙΓΘΌΘΠΓΥ 1ἢ ἰῃ6 
Ὀαϑβῖ διιΐδογβ, ίγσγοπι ψἢοιμι [Π 6 ὌΠΟΝΙΠΕ ΘΧΔΠ}Ρ0]}68 δΓ6 
δαδυσοά Ὀγ Κτερ8. “οβερῇ. Απξ. 10, 1, 32. κακοῦν 
ἐδύναντο καὶ τῆς εὐνοίας ἧς εἶχεν εἰς τοὺς παῖδας ἀφαιρεῖν. 
ὃς 7, 8. ἐκακοῦτο τὸ δὲ ταῖς ὑποψίαις, καὶ χείρων ἀεὶ 
ψενόμένος ἅπασιν κατὰ πάντων ἐπίστευεν. Τἢ6 ψογὰ 
[85 βοιηθίπηθ8 {18 βἰση!βοδίοη ἴῃ ΤὨυσΥ 65, ψδο 
11868 κακὸς [9Γ κακόνους. Ὅ ΟΝ τοΐεγβ ἴο δίδγοκι Νοί. 
Ῥ. 120, δ σουηράγθβ ἃ 5Β|Π}1}}4Ὶ 086 οὗ (Π6 Οετγιηδη 
ρίαρεη. δὸ οὖ ρίαριιο, ἴθᾶ8... 

ῷ, ἐπήγειραν, δέϊγγεά τρ, ἱγγιαέοά, 'ΤῊϊ8 (ΘΓ, 
1Κκ6 ουὗἷν ἐηδέήσαξο, ἰδ σΘΏρτΑ ΠΥ υἰϑϑ9ἀ ἴῃ 8. 84 56 η86, 
ἴο ἀσῃοία ὀχοίτ!ηρ' ΒΥ ΟἠΘ ἴα Δήρ6Γγ, Γευθηζο, 4}81» 

ΝνΟΙ,. Ι΄. 26 
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Τοῖθ, ΓΒ, Ῥογβο  ΟΏ 8, ὅκα. θοΐδ ἰῃ ἐμ6 δερί. δηᾶ ἸΏ 
(Π6 ΟἸαβ8581:6 81 δι ζῆογβ. ὅδ6α ὅ0}]. 1,6 χ.ὺ 
ο΄ 8. ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον, ἃς. Μὲν οὖν ἴθ ΠΟΙ ΠΠΟΏΪΥ 
Τοπάοσοαὰ ἐλογούονα; ὈΥ δβοῆιθ, ἴον" ἑἱπάδεά. (880 
Ῥοάάγ.) Βυῖ {Π6 τοαϑοηϊηρβ Ὁ ψῃ ἢ (Π 686 νΘΓΒΊΟΠΔ 
ΓΟ υ81{ῆὄ6ι1 Ξοοῖὰ ἴοο 8011. Ῥογῆδρβ {Π6 ῬαγΌο]6 
ΤΏΔΥ ὅδανα {[1{1||16 τηοΓο τηϑδηΐϊηρ ἰπλη {πε 1,διη ἀπέεηε, 
ϑθΓΟ; οΥ᾽ ἴἴ ΤΩΔΥ 6 ταηδοτοά, σι Καυϊποοὶ δηὰ 
Οἴοῦβ, λοισένεῦ. ΒΥ ἱκανὰν 156 τηθδηΐ δαΐὶδ ἰοπριῖκ ; 
88 6 ΒΔΥ, ὦ φορά ἰοηρ ἐΐπε. 

8. παρῥησιαϑόμενοι ἐπὶ τῷ Κυρίω. ΤῊ! 5 υϑιαὶν 
τοηάδεογοα, ““ Βαεϊηρ θο]ά ἴῃ {π6 ρῥτγοίδββίοη οὗ {ζ681:15," 
1. 6. ἴῃ 8 ἀοοέγιπο, οὐ (45 [)οαγ.) 1ῷ. 8 οαΐδε. 
Οὐἰδοσβ, 48 ατοίι5, Ριβοδῖ., Μοσγ., Δα Κυΐη., Ἔχρίδιω, 
“« ἴῃ το] δῆσα ὑροῇ ;᾽" 8ίηςσα ἐπὶ οϊθῃ βρη ]ῆρβ 36, 
γγορίον, ἐν ; ποίίηρ {6 εἰδείοηϊ δηα τηον!ηρ 681156. 
(8ε6. 8.0}, 16χ.) Αμπὰ {8 ἰδίέεγ ἱηϊογργοίδίοη 
δοοιὴβ [ἢ6 ργϑίθσαθ]α οὔθ. Ἐοβθησ 40] Ηοίη- 
σι ἢ 5 }οίη δοέλ. 

Βγ Κύριος τηοδί (οιηπιοηΐδίοσθ ἤθγα πῃ εγβιδηά 
Οὐγεί. Βυι Κυίϊηοεὶ τ Κ6 (88 δἷβο ("ἃ Οτοί.) ἐμὲ 
ξ τηυδί πιο Οὐά ; 5ἰπεα ἔδοῖα 15 δα ἀθά ὁ λόγὰς τῆς 
χάριτος αὐτοῦ; Δα (ΟἾΓΙΒΕΔΗΪΟΥ (84 {86 γ} 158 “δ ]οὰ 
χάρις Θεοῦ, Ὀυΐ ποὶ χάρις τοῦ Χριστοο. Αηάὰ Κυϊπορὶ 
είτε ἴο ἘΦ. 43, 4. συνεπιμαρτυροῦντες τοῦ Θεοῦ σημεί- 
οἷς, ἄο. 

ΤῊ5. ΓΟΑΒΟΠΣΠΡ, ἤοτγανοσ, βθοηβ ποί ὙΘΓῪ οοῶς 
ὙἰΔΟΙΏρ᾽ : ὨΟΓ 416 {Π6 ῥδβδβδβδθ σοιῃραγοά αὐ 5ἰμηϊ- 
ἴδει ἔοι 468 (γὶϑὲ δα οἰ θη ργοιβιβϑῆ ἢ 18 δδβ ϑίδῃβοδ 
ἴο ἴδ6 αἀἰδοῖρ]6β, ἴω ηδυϊίηρ ἐΒρῖβ 10 ψοΚ τη γϑοὶθβ, 
566 Μαγκ 16, 17. Ἔ 

Ὁ. μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ, ὁοΗ  ταΠΑ,, Ῥγουΐμα. 86 
Ῥιοιίη. Εππ. 8,0, 8. (εἰξοά ὃγ Με) μερη ἡ των 
φούτι τῷ λόγῷ ἱερέων τε καὶ θεολόγων. Απά 320 Ηδθτ, 
ἢ, 4.. συνεκιμαρτυρέν. ΤἈς σημεῖα καὶ τέρατα, σ᾿ Ὠϊοδ 
86 οἴϊθη Ἰοϊηθι τη δοιρίμτα, δα δ ῬΒλὶο, 617, κβἷρ- 
παν πιδφοῖοα Οὗ Ἔσεγῳ Κίπα. 

4. ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, Τῆδ νοκὺ σχίς- 
δονθαι ὈΤΟΡΕΙΙῪ δἰ σηῆεβ (ὁ ΡῈ «ρέῥξ, ὑδηΐ, ϑὺς.3 διὰ 

ἣ 
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[5 αἶδο γδσΌθν υβρὰ ἰο ἀδηοίς ἐϊξδομὲ ἐπ ορίηἱοΉ, 
{πη 6 ἦν σΡΏΘΓΑΙγ ψ ΠΕ δοῦλα ογὰ 8ηβν εΓηρ᾽ [0 ορῖν 
πίη ΒΧΡΒΕΡΒΕΌ, [ῸΓ [Π6 δᾶκα οὐ ρεγβρίεμνυ. Τἢθ 
ἐρ!] ον Θχϑιιρ]εβ ἃσα δάδιυοοᾷ ἣγ δ ίβίεϊηἭ. Ηθ- 
ΣΟΔοΙ, 4, 110. ἐβουλεύοντο οἱ βᾳσιλῆες οἱ ἀπὸ τῴν ἔθμεφυ 
ἥκοντες" καὶ σφεων ἐς χίσθησαν αἱ γνῶμαι. ΖΕ. 2, 39, 
ϑοιηάιίον ᾿ηοργίιη βιυ ἀϊα 1ῃ σοηέτγαγια νυΐριρ. Χ 6. 
ὨΟΡἢ. ϑυιηροβ. ἐνταῦθα μέντοι ἐσ χίαθησαν᾽ κῳί οἱ μὲν 
εἶπον. Θ9[6η. ἴὴ Ηἱρροοτγ. ἀβ Ῥγεῃῖοι. 8. οἱ δ᾽ οὖν ὑπό- 
λεπτὸν ἢ κατάλεπτον γράψαντες ἐσ χίσθησοψ ταῖς γνώμαις, 
1 οΐ4ῃ, Αϑίηο, δ4. τὸ θεάτρον εἰς δύο γνώμαις ἐσ χίξετο. 
Αηά δα γρίδι ἴο Αοἰᾳ 28, 7. Φοῖ. 7, 483. 10, 19. 

Βαΐομε γϑί πλοῦ βρροδίία ἰ8Β ργοφυςθά ΒΥ Μυπίῃθ, 
ἀρώνο ὦ Βθλιοῆον. 816. 294 Β. φχιϑομένων τῶν Σικελιω- 
τῶΤν πόλεών, 

ΤῊΡ Ρἤγτ886 σὺν τινι εἶναι, ἀδποίίην 9 ὅδ ᾳ ραγί χα, 
}8 ἔγεαιθηΐ Ὀοῖἢ ἴῃ {Π|6 δογρίυγθθ δηά ἰῃ {ἢ (Ἰδβεὶ- 
081] ψΓῖογβ. ΦόΌβθρἢ. Αηϊ. ὅ80, 27. οἰ θρϑη!} Β8γ8, 
διέστη τὸ πλῆθος καὶ οἱ μὲν πλείους, ὅι6. 

ὅ, 6. ὡἧς δὲ ἐγένετο δρμιὰ τῶν --- [ουδοιιών. ἢ 18 ὈΥ 
τοῦ γοηδογρὰ ἐωπιέξ. Βυΐ 115 ἐπα μοι ἘΔ 18 
ποῖ ἀρφγροαθὶρ ἰρ (Π6 οοηξοχί. [{ 18 Όγ 1η6 Ψυϊβαίο, 
Βο6ζΖα, (δπιογᾷγ.  οΙ,  εἰ8., 1 οϑβϑῆθσ, δηά υϊηοεὶ, 
(Δ Κεῦ ἴο πρδδὴ ἐπιρθέινς απϊπεῖὶ: ἴῃ 1Ππδέγϑ 9 οὗ ψ ]οἢ 
860η86 ᾿οἰϑίοϊῃ οἰΐοβ. Ηγσοάΐβῃ 2, ὅ, 8 ἃς 7. 8, 8., δηὰ 
Μυροίδᾳ Ὠίοάοςσ, δὶο. 180 ν. ὁρμῆς αὐταῖς ἐμπεσούσηρ, 
ἂς. ἀμ θδῷᾷ Β. ἀμετάθετον αὐτῶν τὴν ὁρμὴν ἐώρω»ν. 
ἤϑηηορ 8, 4. ὅπου ὧν καὶ ὁρμὴ τοῦ εὐθῴνοντος, ἕο. ΗδεΥοΪΙ. 
μὴ, βουλὴ, ἐπιθυμία. Απά {πο γ τοὶρσῆϊς παν δα άἀθᾷ 

δαοσγά, 4, 4. τοῖς στρατιώταις ὁρμὴ ἐτέπεφε ἐκτειχίσαι 
σὺ χωρίαν" οὔ ΜὨϊΟΝ ῬαβΆαρα 1 8}.4}} ᾷνϑ οσοβϑβίοη ἴο 
ολῖθ ΣΏΔΩΥ ΘΧΔΙΏΡ]68. : 

Θ. συνίδοντες κατέφυγον, 1. 6. “ σομηϊηρ ἴο {π6 ΚΏΟΥ .- 
Ἰεάρε οὗ ιῃ6 ἀφο φη." Α βθῃβ6 οὗ συνίδειν ῃοΐ ὑπίγο- 
ημοηΐ πῃ 6 ἸαίοΓ (ὔγθοκ νυγίζειθ, Οπ 1 γβίγα δρᾷ 
1 εγθς 5868 (ἢ. Οφδορτγαρθιομὶ ψΨΕΙΘΓ8, 88 4ἶφο ὙΥ οἴβ. 
δἀη Ηοτγηθ 5 [ηἰτοάἀιιοίιοη. 

᾿ 8, 8044. τιρ---ἐκάθητο, δοαθἤαέ, δαἑ. ΑὨὰ 80 ἐκάθητο 
ἰς ταβάδεεῦ. ΒΥ 4}} {86 Οοιητηθηξδίοιβ, οχοορί Κυΐ- 
06], ψἢο σπου] ΠΟΙΘ ΔΡΡΙΥ {Ππᾶΐ 86η56 οἵ κάθημαι 46- 

Φ2ᾳεῷ ΕΝ ᾿ 
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τἰνοά ἔγοηι {πΠ6 Ηοῦτ, Δ", Ὁ. τ᾿ ΠΙοἢ [Ὁ ΒΙΠΡΙΥ ἀθηοίαβ 
ἴο αισοίί, ἑπλαδιὶέ, ὅκο., ἀπα ἢ6 οἰἴ68 βονϑγαὶ Ὄδχϑιῃρ θ8, 
θοϑίος ΠΊΔΩΥ ΟἸ6Γ8 ψ ἢ ϊοἢ πἼΔῪ Ὀ6 566η 1η δεἢ!. [,6χ. 
Ϊη (ἢοβ86, ποονοσ, 6 δὰ οοπιροϊϊοα ἰο- υηἀογϑίδηά 
ἀιοοῖϊ ; Ὀυΐ ποῖ 80 Πεασθ.0 Ναγν, 88 {Ππ6 βιδ]εςοί οἵ 1ῃ6 
ΨΟΓάδ 15 8 ογίρρίο πἣο δά Ὥδνοσγ βίοοά οὔ νδὶκοϑά, 
1:6 [6ΓΠῚ 566Π18 ἴο ἢᾶν Ὀδθη δάἀορίοε, ἴο σγαρ ἢ Δ ΠΥ 
ΓΟΡγοβθῃΐξ ἢ 8 πη] 5 γα] 6 σοηάϊἰοη. 

ΟΓ περιεπεπατήκει ΟΤἸΙΘΒΡΔΠἢ [458 οαϊ6ἀ (ἴτοπι 856- 
νοὶ Μ55.) περιπεπατήκει, Ἡ  ΙΟἢ τοΔάϊηρ᾽ 15 Δρρτγονθά 
Ὀγ Ψαϊοκηδοῦ δηά Κυϊηοοὶ ; βίποθ (85 {Π6 ἔὈΓΠΊοΓ οὉ- 
Β6Γν 65, ἴῃ 8 ϑοῇ)ο!.) Δ Πουρῇ ἰη ΡΙαρογίδοιβ ΔΠοί ΠῸΓ 
ε 5. Ὁ5304}}ν ρῥγοῆχϑα Ὀεϑίογο {π6 δυριηθηὶ δηά (ἢ το- 
ἘΠ  ἩΒΕΡΕῚ σοηβοηδηῖ οὔἢ6 ψογά, (485 ἴῃ ἐπεποιήκειν; 
ἐτετύφειν,) γοῖ {πΠ|8 πον δυρτηδηῦ τν88 ΠΠ|{16 υβεα Ὀγ {ἢ 6 
μ6ϑ8ι νυγιῖογϑ, θϑρθοία! ν {ἢ 6 Α(ς ομθ8. Αηά δ αἱοῖ- 
ὯΔΟΓ ΓΟίδΓβ ἴο ΦυΠρΡΌΓ. οἡ [οηρ. Ραϑί. 416. (ὐαβϑαυθοη. 
οη Αἰἴβρη. Φ, 1δ. δηά οἵπδῦ νοῦκβ. Βιι (ἢ5 γθᾶβοης 
ἴηρ νου "06 ποῖ σοῃνίποίηρ, 1ἢ {6 βίγ]6 οὗ ἢ 6 
θοοκΚ ψόγα Αἰὶσ. Α58, ἢονονοῦ, ψ6 βηά ἴῃ οἵἴδοσ 
Ρᾶβϑᾶσθθ οὗ (ἢ6 Νεν Ταοβίδιηθηϊ νεβίϊροβ οἵ {18 
οὔηΐβϑίοη οὗ (6 διιριηθηΐ (48 ἴῃ Μαζκ 15, 7 ὃς 10. 16, 
9.), {π6 γτϑδαϊηρ ἴῃ φασϑίοη παν 06 {Π6 {Γι} ΟΏ6. 

᾿Αδύνατος 18 τοηάἀετοα ὈΥ ὕγαϑηιβ ἀεδὲίϊα; ψὨϊοἢ 
νΟΓΒΙΟη 18 ἀἰβαρριονοά οὗ Ὀγ ΒεΖὰἂ, ψνῇο ργοίοιβ ροάϊ- 
διια οαρέμιδ. Ιἴ 15, ἢοψονογ, ἀοίδηἀοα Ὀγ ατοίίυ8, 
το αυοίο8 “ ἀθΌ!Π|}6 πη ἔδοϊο πηδηυ, ἀθθη! 6 ῖὶ ροάθ, 
σοχᾶ ;᾿" 88 αἷβο Ό.Ὺ Ῥγίςβθιι8, ΠΟ οἱἴθ8 ρᾶββαρῈ68 τοίη 
ϑϑηθοα δηή Αρυ]6}08. 

Χωλὸς, ἃ οΥἿΡρρίΦ.Ἐ ; 
9. οὗτος ἤκουε τοῦ Παύλου λαλοῦντος, ““ἢ6 νῶβ ἢδ68Γ- 

ἱῃρ Ῥαυΐ ργϑᾶοῆ, ψἤ θη (ϑυἀἀθη]ν (ἢ 6 ΑΡοϑβι]6) χίηρ 
ἬΪ8. ογε8 οἡ ἢϊπι, δηά ρεγοείνίηρ {πᾶὶ ἢ6 [610 ΠΓΡΪΥ 
Ῥετϑιδάρα (Πδὲ ἢςδ πιρῃς θ6 ἢραϊθὰ 85 τ; 6}} 88 οἵ 6 Γβ, 
οὗ νῶοπι ἢα Ὠδά Προαγά, ὅχο." ΤΠοΓΟ 18 ρογῆδρ8 πὸ 
παρα ἴο τεβοζῖὶ ἰο {86 [ηἰογργοίδίίοη οὗ Α. 1ρῖ46, 

Ὁ Ὑδὸ δρολῆηρ; οὔ δίς Ὁνοτὰ ἴῃ Τα] απὰ {να οἱά᾽ εὐϊιίουσ οὗ {86 
1.218 νοΐηῖδβ ἴο }(9 ἰγυς ἀεγίνοϊτίοῃ, Ὠβωμοῖν, ἐγόερ, νον δ ὑὕεεω 
τηϊδδεὰ Ὁ ἴδε εἰγτηοϊορίεῖθ, τνῖο ἀεγίνα ἰδ ἔγοιπι κάμπτω, κράμπτω, 
ἴο Ἤγαηρίο, οτὶπιερὶε, ΜἸλο ἰδ πηοοῖ ἐρτερίουδ (γ βίηρ;. 
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ΜὮΟ αὐ ἀογβίδη 8 ἰδὼν οὗἩἨ Κηον]εᾶρα οοπηπιυηϊοαϊα 
ΡΥ {86 Ὠινίηα ϑρίτιι. [1 ἸΏΔΥ νΟΣΥ ψ16}} θ6 γϑηογοά 
»εγοοϊυΐϊησ ; δῃὰ (6 τϑάβϑοη οὗ ἴἴ 15, 1 βῃοι ]ά 566Π|, 
(σῇ Βεοάθ, Μοϑηοοδυ8, ΒοΖα, Κυΐηοοὶ, δηὰ οἱ 6 γ8,) 
ἴο θ6 Δϑουθθά ἰο {{|π εβδοιβ οἵ (18 1 οἡ {{| σουῃ- 
[θηϑηςα οὗ {Π6 τηδῃ: ἃ ἰδ! ἢ ργοάυσρα, ἢοὸ ἀοιδί, 
Ὀοιἢ Ὀγ 6 νοτάϑς οὗ Ραὺ] δῃά {Π6 τηΐγϑο αβ οὔ ψῇῃϊοἢ 
ἢ6Θ ἤπι θαθη ἰοΪά. Κζκυΐηοοὶ, πονονοσγ, {π|η 8 ἰπδέ 
ἰδὼν τῇδ ὃ6 ἰηἰοτργοίθά, “ υηἀογβίδηάιηρ ἤοῦι σοη- 
νοιβαίίΐοη σῇ ἰῃ6 τηδη :" δηά ἢθ δοσοιιηΐῖβ [018 ΟἿ 6 
Διηοηρ [ἢ 6 1ηϑἴδηςο5 Οὔ Παΐ δγαοήψίορτα 80 σοΙητηοῇ ἴῃ 
0. [ἀΚ6. ΤΤΏΙ5 τηοάρ, Πονψονοσ, 1 σδηηοί Ὀιι σοηϑι 6 Γ 
8ἃ8 [ΔΓ ἴοο ΔΓ ΓΓΑΤΥ ; Δη4 88 ἴο ψ] δῦ Κυϊηο6] ΟΌβθΓν 68, 
(ῃδ΄ Πο ροοά γϑαβοὴ σὴ 6 86θηὴ ΨὮΥ δι] βῃου]ά 
Ὡοΐ ἢδᾶνο ἰτγοά {Π6 τηλη 5 (δι Ὀγν σοηνογβαίίοη, 1 8ῃ- 
ΒΨΘΙ, παι {Π18 185 οὶ ΔΡΡΙΙΟΔΌΪ6 ἴο 80 διηϊηθηΐ 8 
“ροοέϊο, Ὦο ν88 ἰγθαι θην ἑδνουγοα ψΠ ἢ ΘΧΌΓΔογ- 
ΕΠ δΔη4 Βρογηδίυγαὶ σοτα 1 Δ] 0η8 οὗ ἰη6 ΗΟΙΥ 

1Γ1. β 
᾿ "ες Υεἰδίοἰη οὔβογνοϑϑ, {πᾶὶ ργθδίθυ ψαὰ8 (6 (ἢ 
οὗ {Π||8 ἸΔο]αίογ. (ἤδη οὗ {π6 ἰᾶ4π|6 Ψ6ν, τηϑηϊοηδα ἴῃ 
8, 9. 

11. ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν. Τα {15 ρῇταβα, (νη οἢ 
ΟΘΟΌΓΒ ΒΌΡΓΔΆ, 11, 14Φ. ἀπὰ οἰβαν γα, 15 ποῖ ἃ Π6ΓῸ 
Ἡδοθγαΐβιη, Ἀρρθᾶγβ ἔγοπι (ἢ 6 [Ὁ] ον ησ ΟἸ 881. αὶ 6 Χ- 
ΔΙΏρ]68 ργτοάἀπςοα Ὀγ ΕἸ8Π6Γ: [οιηοβίῃ. 9245. ἐνταῦθα 
ἐπαρεῖ τὴν φωνὴν καὶ πεφωνασκηκῶς ἔσται. ῬὨΙΟΒΙΓ. 1. 
ὅ. νι. ΑΡΟΙ]. ς. 38. ἀνοιδήσας δὲ ὑπέρ τὸ μέτρον τότε, 
καὶ τὴν φωνὴν ἐπάρας παρ᾽ ὃ εἰώθει ἔφη. 

11. Δυκαονιστὶ, ““1ὴ (ῃ6 ἰδηριαρα οὗἨ Πυγοδοηϊὰ. 
ΤΠ6 Ογοθλ Ἰδηραδρο 88 ᾿πα θϑα ιι864 1η [ἢ ΓΕΡΊΟΠΒ 
οὗ Αβια; δυϊΐ {Π6 δΔῃηςσθηΐ νϑγηδουϊδῦ ἰοηριθ νγ)88 ΓΘ- 
ἰαἰ 64], Δηα ᾿δϑρθϑοίδι Υ ϑρόκθῃ ὈΥ (6 δσοπητηοη Ρ60- 
Ρὶ6." Ὑγμαῖ ρῥγϑοΐβα ἰδησυααρσο {π6 Σγοδοηϊδὴ Μ88, 
οδηηοῦ μθ6 ἀοιοτιίηθα, Οἀτοῖίιβ (οη {πΠ6 δυϊῃοῦγ οὗ 
106 Δηϊ6η 8) ΒΌρΡροΒ658 1 ἴο ανα Ὀδθὴ {Π6 8816 88 
{π6 Οδρρδάοςσίϊδηῃ. «4010 8Κ1, ἴῃ ἃ Ὠ᾿ββοσί. 46 1,.1η- 

ΟΠ Ὁ ΑΒ ᾽δ ἔμιο Ὑ εἶδ ἰῃ Ἦαἷςβ, ἴῃ6 αδοϊὲς ἰη βοοι]δηά, ἀπὰ ἰμ6 Ἐτθθ 
ἦῃ ᾿γοϊδηά. . ' 
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συλ Γι γοδοηϊοῦ, τη δίη5. (δαὶ τὰ ὑα8 ἃ ἀἰαίοοί οὗ {με 
Οτοοκ, θα αὐαοΐ δαὶ παι διθαὰ ἰσ {8 ΑΥΤΆ Β, δπά 
ἱπαἀοοά ἐογινοά ἔγοιῃ ἐῃθηοθ. Οὐ] ηκ, 18 ἃ 1)ιϑϑοσί. 
(46 Γιγεπκοηϊςἃ ἃ Ρεϊαβρὶα αταςῖβ ογιᾶ, οοη ει ἐμαὶ 
(μαΐ {π6 1 γοδοηίδη ἰοῆριια ψὰ8 οὗ ατεὸκ οτιρίη, δυῖ 
ὈΥ πιϊρταίοη δηἀ σοαϊ πο νὰ (Π6 ἰαησυδρεβ οὗ 
οἴπον Πδίίοηβ, Ὀγ αἰδίβηοθ οὗ (6, ὈΥ (ἢ σαγοῖθ658- 
Ὧ655 οὗ 1ῃ6 Βροάκογβ, ΔηἋ νϑγίοιι8 Οἴθδσ οδιί868, δά 
θεθὴ εἰἰϑησεοα ἔγοπὶ [8 οτρίηδὶ γοοί, δηῃὰ Ὠθοοπθ, 1ἢ 
8 τηδῆθον, ἰοδί. (Κυὶϊη.) Μαῖογ γοΐεγβ ἴο {πὸ ΜΠ. 
τἰάδιοθ5, {. 2. ῥ. 418. 

, στα ἰἴ 15 ορβευνοά Ὀγ ὙΥ εἰϑίδιῃ (ἔγσοῦχ (Ὦγγϑβοβ- 
ἴοι) (Πδἰ δι. Κα πηθηςζιοηβ [}158 οἰγουηδίδηςθ, ἔῃ 
οτάον ἰο ϑῃσν (δαὶ 80] εἐἰά ηοί υηάἀογειδηά νιῦδι 85 
6 ΒΡΌΚΒΗ ; δίηςθ οἴβοῦν86 ἢ6 σου] πᾶνε δηζίοὶ- 
δία δηά ργονϑηίθα ἰδοῖν ἀθϑίρηβ, δα ἰδαρσῃί {{π||8ὶ 
{ἴ6γ, Ὡοσ νουϊὰ ἢ6 ἢᾶνθ6 μψεαϊϊοά (}} τὴ6 Ῥγέενὶι 

βγουρσῇι (ἢ6 θ0}}8 ἴοσ ϑδογιῆοθ. Ηδηςε Υ εἰβίειπ ἴῃ- 
ἔειβ ἰμαὶ δι. ΓΚ ἀϊὰά ποῖ Ὀ6 αν ἰπαὶ {πὸ αἱ οὗ 
βρβακίηρ οἵ ἱπίογργοίης ἴῃ ἴογείσῃ ἰδηραροδ Μγ48 
Ρουροίνιδ νυ ̓η [86 ρον οΥ οὗ [ἢ6 Αροβίϊθβ. Βαϊ {ποτα 
86 618 ΒΟΠΊΘ Πρ ρΓΘοδγίου 5 ἢ ἴἢ6 οὈδβογνδίοη, δὰ 
Θϑ 6 οἴ} 1) ἴῃ 6 1Ἰηΐδιθήςσα ἀδαμοθά ἵγοι ἰΐ. 

11. κατέβησαν. ΤῊ 8 ψ85 (Π6 ἰθτγηϊ 864 ἰο ἀδηοίθ 
τῆς οοπηρ οὗ {ῃ6 ρσοάβ ἰο {6 εὐγί ὈΥ 81} Ψεὶ [6 γβ 
βὰοΓοα δηά ρῥτγοΐδῃο; ἴγοιη ΠΟΙ ΠῸΠΊΘΓΟΙΒ ἜΧΘΙΏ ρθε 
ΔΓ δα πσεα Ὀγ ΕἸΒΏΘγ, ΌγῪῚ ψ]οἢ 10 ΔΡΡΘΆΓβ ἴ0 ἢανα 
Ὀοθὴ {Π61Γ ὁρίἠΐϊόη, ἰἢδί ἴῃ6 σοάδ ἀ: βοιηο τ θ8 88- 
Β1π|6 {6 ΠΠΚΘ 658 ΟὗἩἨ 16, δηὰ οοίῆς ἀονῃ ἰο (δε 
ἙΔΙΊΝ, ἔοσ [π ριΓρΟΒα οὗ δοφυδιηϊϊηρ ἐπϑιηϑοῖφος ὉΠ 
4π6 8ἰδίο οὗ 4Πἴ31Γ5 ἡ αι, δηά βοιηδὶ 65 ὁ σοη- 
ἔογγίηρ οὔ τῇδ η ρΘόυ ΔΓ ὈΘηΘΗ͂(8. 

12, ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρνάβαν, Δὲα" τὸν δὲ Παῦλον, 
Ἑρμῆν. [ Πᾶὰ5 θόθη δῃηαυϊγοα ΨὮΥ (π Γι γϑίγϑηβ 

Ἐ Τὸ {{Ππ|8 ρύγροβα [6 ΟΠ ον; ῬΑβΕαΡῈ 5 5Ἐ1ΠῸ εἰϊδὰ ὃγ ΑἸδοΗΐ, 
ἘΊδπεν, δηὰ Ὑγειϊδιοῖη. Ἠοῃν, Οἀ. ρ. 484, Καὶ τε ϑεοὶ ξείνοισιν ἐοι- 
κότες ἀλλοδαποῖσι Ἰ]αντοῖοι τελέθοντες ἐπιστρωφῶσι κόληας. (αῖα}}. 
65, 8384. Ῥγεαβεηΐίεβ παπηαια δηΐα ἀοΠΊ05 ἰπνίβογα οϑϑίϑβ δεορίυβ εἴ 
8686 []ΟΓΙΔΙὶ ΟϑίΘΠ66Γ6 σευ! Ο: 018, ποπάτῃ δργεῖδ ρ᾽εϊδῖα, 5οἷ6- 
δηπῖ. Ἠεείοα. "Βργ. 248, Ονἱὰ, Μοΐ, 1, 219. σα ὈῊ, 8, 8. ὑ. 41]. 
ς. 6. Ρ. 47. ; 
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διδροοσίοα [ἢδὲ ῬΑ] δῃά Βασηὰθαβ οτο ΜΟΓΟΙΓΣΥ δηὰ 
ψυμιίογ " Το {15 “' τὴᾶν θ6 ἀῃϑγογοά, 18{. (ἢδί (88 
δΔηϊ οηἴ8 Βιρροβοθα [ἢ6 σ“οαβ δρϑοία! ν νιϑιοἀ 1᾿οβα 
οἰ 68 ψῃϊοἢ ᾿ψ γ δδοτοὰ 10 τὐθϑῳ Νοῦν ἴγοπὶ νϑσ. 
18. 10 Ἄρρϑδῦβ {Πδὲ οὐιωρίξεν' 88 ψΟβδιρρεα διποην 
{ἢ 686 Ῥϑορΐὶα: δηά {μὲ Μοϑγουγυ ἴοα Ψ88, [6 τὰ 18 δῸ 
ΓΘΔΘΟΏ (0 ἀου δῖ, ΘΟΠΒΙ ἀογηρ ΠΟ σοηογαὶ ἢ18 ΟΥΒΏΙΡ 
ψου]α ὃ6 ἴῃ 80 σοτμΠΊ6ΓΟΪΔ8] ἃ ἰγᾶςί οὗ Μαγιίίτης Αι." 
(αὐρδῆηρ ἀς Ῥαυϊο Μεγουτῖο, Ρ. 9. αηὰ αἱ οἷ ϑμίς. 
ΑὨΙ4. [ωΥ81Γ. ἢ. 9.) 2. [{ ἀρρϑδιβ ἔγοπι ον Πο]ορσιοδὶ 
Ὠιβίοτγ (δὶ ΦΌΡΟΥ 88 (Πουρῆς ἴο σϑηογαιν ἀδβοοηὰ 
φῇ δδιί ἢ δοσοιῃρδηϊθα ὃν ΨΜεγοσψ. ὅεα Ῥίδιν. Ατ- 
ΡὮΥΓ. 1,1. 1. Ονι!ά. Μει. 8, 626. ὅς Βαβί. ὅ, 495. 
8. [ἰ ψ88 ἃ ΨΘΓΥ σΟΙΏΙΏΟἢ 8ΙΟΓΥ, δη(, πο ἀοιδί, δηγ- 
118ν ἰο {6 Γ,γϑίγίδηβ, ἐμαὶ Μογουσυ ἐογιθοεν ἰγανογβαὰ 
186 πεῖρθοσηρ οσουπίνγ οὗ Ρῃγγυρία, δα ν)88 τος γοά 
Ὀγ Ρμιδθου δηά Βϑιιςῖβ. δὲ Ον!α. Μοι. 8, 611. 
Οεἶρκο ἴῃ ὅγτθοὶ. δὰ Ιπΐογρ. Αςῖ. 14, 12. 

Βυϊ 1 ἢ68 Ὀδοη {προ δησυϊγοά ψὮΥ (ΠΥ ἐοοῖ 
Βαγηδθαβ ἴον ψυρίίον δηα Ῥδὺυὶ! ἴος Μεγουγσυ. (Ἕτγ- 
βοβίοῃῃ οὔβδσνϑ (8δῃηὰ δέϊογ ἢἰπὶ Μσγ. ΕἸθιγίηρ, (ἢ γθ- 
οἱ. νο]. 2, ρ. 226.) {παῖ {πΠ6 ἢοαί ΘΒ σϑργθϑοηϊθα 
Ψυριῖον 48 8η οἱὰ θυῖ νἱροζουβ ἸΏ8Π, οὗ ἃ Ὡ00]6 δὰ 
ΤΩΔ)Θβί!ο δβρθοῖ, δηα ἰαγρα γορυϑβί τηδῖζο, νη] οἢ (Πγδ- 
ἔοτφ 6 Βῃρροβο8 αὐἱρῆϊς θ6 (6 ἴοσῃι οἵ Βαγῃδθδβ 3 
ΨΠΘΓΟ85 Μογουῦυ Δρροαγοα γουηρ, 1Π||6, δηα Ὠ]πη» 
Ὁ]6, 45 Ῥδὺϊ πυῖρῆε ῬΡγΟΌΔΌΪΥ ἀο, βίηος ἢθ6 Ψ88 γοΐ ἴῃ 
5 γουϊῃ. Α ποσὰ ρεοραῦϊθ γθάβοῦ, ἤόνανεῦ, δηά 
ἱῃάδοά {μ6 ἔτὰ6 οη6. (48 χίνθη Ὁγ δ. [0Κ6,} 18, (δὲ 
Ῥαι] 85 80 βδῃιϑα, δέσαιιδο ἢθ ιυα8 ἐἢε ἰοαάϊηρ δρεαΐοῦ", 

ι ΟΝ ἰἤ6 ἯΔΕ ἰΐ 1Πδἱ ἔπ γτίεεϊ οὗ Μογουτν ἀμὶ Ὠοΐ δἶθο δρρδϑδῦὲ 
ΤῦΌϊς νουϊὰ ἰράυοθ Ομ γαῖ πον ἴο ΒΌρροβθ {παῖ ἴμογα νχαϑ 0 [6:09 
ἴο ΜετοΌΥ αἱ 1,γϑίγα. χοῦ ϑὈΪ (6 ψνογϑὴρ οὗ ἴμδί σοὰ τγᾶϑ οοῇ 
Δηεὰ ἴο ἴδε δεα-εοαδϑὲ; ΠΘΟΓΕΔΒ ΤΣ γϑίγα ἴναϑ8 ἴῃ ἴα ἰπίδυῖϊοῦ δηᾶ 
τοουπίαϊῃοι!θ ΘΟΙὨ(ΓΥ. 

Με. αοντίηρίου [δὸ γοῖ ΟΣ ϑρροαίίοῖγ, οὐϑεγνεὰ (ἢ ἰδ 
Ἡϑοτίε, Ρ. 8380,) ἴδαϊ 1}}]8 ραεσβϑιυδοίοῃ σζωϊβς βίῃ (ἢ ΤΟΣ θϑϑὶϊν οὐ 
[86 τοὶ ἀβ οὗ ἴπε 1γοδουΐβῃβ, ΟἹ δεοοιηΐ οὗ (86 τν6}}-πόονν ΖΔ Ὁ]6 
οὗ ψυρίϊενγ δηὰ Μογουσυ, ψὴῸ ὑσοσα δαϊὰ ἰο ᾿'δνὸ ἀεδοεπάεα ἔγοσχμ 
Βοανθ ἰὼ Πυϊηδχ ΒΒβρθ, διὰ ἴο ἤανο ὕδδῃ οηίοχίβἰηθὶ Ὀγ [γοδοη, 
ἔγοια βοῦ [26 Γυγοδορίδῃβ τρρεϊνοα (Πεὶν Βϑτη6, ἘΠ π᾿ 
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Νοῦν [ἰ 8 ψ6}1 Κῆονψῃ {πὶ ΜΟΓΟΌΓΥ ψα8 (ῃ6 ροὰ οἔ 
εἰοᾳθθησθ. ὅὃο Ηογ. (δγ. 1,10,1. Μοζγεῦγι [ἃ- 
οὐυπάὰδ ποροβ Αἰδηςί8 Θυΐ ἔξεγοβ οὐ]υ18 Ποπληι πὶ Γ6- 
σοηῖυπὶ οσα ἐογιηδϑί! οαΐυ8. Ονίά. Βαβι. δ, 688. 
Μδοτῖοῦ. 84ι. 8,8. Ηξεῆςθδ Πα 15 ο4]}εἀ ὈΥ «4π|}]}εἢ.. 
ἂς Μγεῖ. θεὸς ὁ τών λόγων ἡγεμών" ἃ μάβϑδρθ ΟΧδοίΪΥ 
{πε σουπίεγραγί ἴο 1Π6 ργεϑϑηΐ οπθ, ΜΠ οἢ ν᾽ 6 ΠΙΑΥ͂ 
τοπάθγ : “ ἰοῦ πα δά ]δϑὰ {Π6 ἀἸΒοουΓδθ, 

13. ἱερεὺς. ΒΥ ἱερεὺς 15 ἀηἠἀουβδίθοι ν ἰο θ6 υηάοτ- 
δἱοοά (Π6 Ηἰρῇ Ῥιϊθϑί. ὅ0 ἱερεὺς ἔογ ἀρχιερεὺς Ἰη ὅ, 
24., αῃὰ οἰβοννῆοσο. ῬΤθδῖ ὄνθὴ διγηοπρ ἴἢ6 (θη. |68 
{πε Ηἰρῖι Ῥυγιθβϑὶ νγὰ8 βοηθεῖ 68 Π81164 ἱερεὺς ἢ85 Ὀ6Θη’ 
βῆονη ὃὉγ δὴ Βαΐθη. 188. Αἥηϊ. οἱ Μαγπηι. 1Ππ|ϑῖγ. Ρ᾿. 
821. (Κυϊη.) ΤΠ βιιιάθης 1] θθαῦ ἴῃ τηϊπα (πδῖ 
πη 10:18 σα486 [6 δγίίοἱθ 15 10 ]8ρ6 5806. 

18. τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν. [{ 88 
Ῥδϑη εἰριεγ οὐδογνοά Ὀγ Ηἰηγὶς ἢ δηὰ Καυΐη. (ἢδὶ 6 
816 ἰο ὑπαογβίδηα ΌῪ τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος, ὅζο. {πΠ6 Ζυρ]- 
ἴθ πρόπολος, ΨΜῆο ψὰ8 ψογβῃρροά Ὀδίογθ {Π|6 οἰ, 88 
Ῥοίηρ (6 πολιοῦχος, ἐμέοίαγν χοᾶ, συδτάϊδῃ, Δ ἃ ρῥγϑ- 
βοενθυ. ἢ. Τιναὶ (ἢ βίαίι!68 οἵ (ῃ6 τυςο] γΥ σοίβ 6 γα 
[ογι οΥ]Ὺ Ρἰδοθα ἴῃ {Π6 δμδεγὺς δηιὶ δούογ ἐΐῤθ σοσέε, 
[48 ὈδΘῺ ρῥγονθα ΌΥ ϑρδηξοίη) οη (}][π|. Η τη. οἡ 
ῬᾺ]]. Ρ. 591., ΕἸϑηδν δη οἱ ὁ [ἢ}18 ρᾶβϑϑᾶρθ, δηά 
ὈΥ Ροῖϊογ δπὰ Μουγβίιιβ οὴ 1, γοορῇ. 8606. [1 νγᾶ8 
διαὶ, ἴοο, ῸΓ ἰθιη 0165 οὗἩὨ {πΠ6 ρσοάβ ἴο 6 ὉΠ ἴῃ 
διδωγὸδ ἐγοπέϊης ἐδε εἰἱέψ. ὅδε6 ΄ΓΖοίΖ. οῃ ἔχ,νγο. 856. 
δ ΕἸϑηθγ ἰη ἰοςσ. Οὗ ἃ δέαέμο οἵ Ψυρίξεγ ρ]δοθὰ ὃ6- 
ἔοτο {πΠ6 οἰ ραΐθ ψα σδηηοῦ υπάαθγβίδηα [Π6 ΘΧρΓΘΒ- 
βίοη. 8ἴῆς6, ἃ8 να ΚΉΔΟΣ Οὔβογνεβ) 16 5ἰαίι68 οὗ (ἢ 6 
σοά9, 8 ρἰδορα σεδ 7)10, σοῦ ἢοΐ Βαγγου πα θα νἰτἢ 
ἃ ρεγ δοίμα, ἃ σογίαίην ἢδὰ ποί ργιθβίβ δι δε θα ἴῸ 
(ἢοη. ε δὲ {βεγθίογθ ἴο υπάἀδιβίδης, ἃ ἰθρί6 οὗ 
Τυρίίεγ, 01 ποᾶγ ἰο 1ῃ6 ΟΠ, δηὰ ταυδῖ βυραυά 

ἃ Τα 6 οὐβεγνοὰ ὃὉγ ΔΙ οἢ, Ρ. 922. (παὶ [ἷκε δ Ὁ] οἱ 8 {{|8,. δ'πσε ἰῃ 
ΟΠ εἷϊν οη6 δηὰ {Π6 8588π|6ὲ ροά οἴδῃ δά, δοοογάΐῃρ ἰο ἴἢε αἰδεγειε 
᾿ἐρ πεῖ9 ἀεὶ σπϑιηρ' βδίηρυϊαγ θεηεβι5, ἀἰβαγθηιὶ δδογιἤσεβ δὰ με εβίβ; 
80 ἴπαῖ (σοητίπιιθβ 6} ἴμε νγογὰβ Ζεὺς ὁ πρὸ τῆς πόλεως ὨΙΆΥ ποῖ 
ΟὈφοΌΓοΪγ δῆονν ῃαὶ ΦΌρ᾽ [ΟΡ νν85 νογβῃϊρμεὰ ΟΥ̓ [ἢ6 1 γοῖγΒ5 τὰ ετ 
ἀϊδεγεηι πδιηθρ, δπὰ {(Ππ8ῖ 18 μτϊεδίρ βεσ 1Βογοῖοκ οὗὨ αἰβδεδηΐ ϑογὼ. 
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ἱερὸν, 88 ἴῃη ΑἸ ϑί. ΡΙυι, 358. ἡκεις παρὰ τοῦ Θεοῦ. ὃς 
068. Ηετγοὐοί. 1, 182. (]}[πὶ. Ερὶρ. 61. δηὰ Ατνίβί. 
ΡΙυΐ. 411. Τῆογὸ 5 [Π6 βαιθ εἰ] }ρ815, ἴοο, ἢ {Π6 
Ἰαιίη; 845 Ηογ. ὅϑγσῃ. 1, 9, 8ὅ. νϑηΐυμ ογαὶ δά 
γεβῖς, 801}. δάθϑ. (Κυὶϊπ.) Απιοὴρ 186 ραβϑβαροϑ 
εἰϊορά Ὀγ Ν᾽ εἰδίθιη {6 τηοβϑί ἱπιρογίδηί 15 2 βο ν], 
δορί. σοηίγα ΤΠΕΡ. 147. (160, Βίοπι) ἐν μάχαισι τε 
μάκαρ ἄνασσ᾽ ὄγκα πρὸ πόλεως ἐπτάπυλον ἕδος ἐπιῤῥύου. 

18. ταύρους καὶ στέμματα ἐ. τ. π. ἐ. ““Ό0}}8 ψ6ΓΘ 
Ῥγουρσπί, οηα ἴοσ Βαιδῦδ8, 85 ψυρίζογ, [Π6 οἵα Ὸγ 
Ῥδυὶ, ἃ5 Μογουγυ." ΤὉΤῆδι οχϑὴ θοῦ διηρὶουθά ἴῃ 
58" ῆςς58 ἰο ΜογοιγΥ, να ἰθάγη ἤοπὶ ῬοΓβ. δῖ. 9, 44. 
Οἵ ἰδ βαογιῆςσα οὗ οχϑθὴ ἰο Ψψυμρίίατ {η6 (Ἰ]αβ8β:ςαὶ 
ΓΙ ΘΓΒ ἀγα {1}}] οὐὁἨ Ὄχδιηρίθ8. 

Ιῃ ταύρους καὶ στέμματα βοὴ {Π]ΠηΚ ἰῃθγθ 18 δῃ 
ΠΘηα14415 ἴον ταύρους ἐστεμμένους ; ἃ58 ἰη ὶΓρ. αφογρ. 
2,102. Ῥαίου β Πα πλ118 οἴ ἅγο. δ'θθ ΟἴΠΟΣ ΘΧΑΠΊΡ 68 
1η (1458. Ρἢ1]. ὅδογ. 18 864. δηἀ ἴηὴ Μυπίῃο: 6 8γθ 
ἰοΪά Ὀγ Πγοορὶν. (4855. 827. τῃδ΄ [6 θ0}}18 ΘΙ στε- 
φηφόροι. ΑἩ ἰπηπηθη86 ΠυΠΏΘΕΓ οὗ οἰ] 08 ἃΓα ἤΟΓΘ 
Ὀγουμῃῦ ἐογναγά Ὁ. δ εἰβίθ!η δηὰ Μιηίῃεθ, ψηοῖἢ 
μρῆΐ, πον ονοῦ, να 66 βραγβα οἤ 80 {{ἰἴ6 8 βαῦ- 
Ἰεςς. δοιηε (οιπιηθδηίδίογϑβ, ἰπά 664, 845 ατοῖ. ν}}} λἀπιὶ 
20 ΠοῃΠΙΔ615 ἰη (6 νογά5, θυ πηςοεβίδηἀ {ἢ 6 Ογον ἢ 5 
88 ὑτουρῇξ ἴο ρὰΐ οἡ {π6 Ὠδδαβ οὗ δι] δῃὰ Βϑγηδ- 
048. Δ) Κηδοσ, ἰοο, δΔοκηονίθάροβ [ἢδὲ [Π6 ραββαρθ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 80 ἴΔΚοη; δηά ἢθ ΔΡΕΥ σοπῆγῃηβ {{|18. ᾿πῖ6Γ- 
Ργοίδιϊοη ὈΥ δρρϑαϊϊΐηρ ἴο ἃ ραϑϑᾶρε οὗ 6 Αροοτυ- 
ρα] Ερ 8:16 οἵ ψεγθιηταῖ, ἢ Ο56 5ῖ}]6 βῇονβ [1 ἰο Ὀ6 
πΠ6 ψοσκ οἵ δὴ Αἰθχαπαάνγδῃ {6νν, ᾧ θ. κατασκευάϑουσι 
στεφάνους ἐπὶ κεφαλὰς τῶν Θεών αὐτών. Κυϊηοεῖὶ, ἢον- 
ΘΝΘΣ, οὔβογνθβϑ, [ἢδ να σδηηοί ρῦονα {πδΐ δηϊθης 
ουϑίοπῃμ ἴο ἢᾶνθα ἢδιὶ ρΙΔο6 ἴῃ {ἢ8 ῥγθβθηΐ :ῃηβίδῃςθ. 

ἈΞ Βρ. Ῥεᾶτγοο, πόνγαναν, ὃγ υλϊοῖ ιτὐαϑ8, υπαογείδηβ, “5 ἢ οδ6 “έα- 
ἐμέ ννλ8," δης οὔδεινθϑ, [ῃδὲ ἴῃ 6 Ὠδδίῃεδπθ ϑυρροθεοά (ἢ6 ἀεὶϊΐγ ἴο 6 
Ρτοδοηῖ ἴῃ δῖ8 ἰτηαρα ΟΥ βἴδίυδ : δηὰ {Πογεΐογα ὑξρα {ἰδ βε]νεβ ἴο Βα Ὁ 
ταὶ οὗ ἐλε δέαίμθ ν ἰς ἢ γγὰ8 ῬΓΌΡΟΣ ἰο ἐλ6 Πεὶέψ ΟὔἾΪγ. Ι͂ῃ {]]υβῖτα- 
(ἰοη οὗ (6 ἢδ οἶῖο5 Ονὶά. η Τιΐϊδῖ. ὦ, 1, 296. Ψυποία νἱγὸ αἰκἱοσὶ 
“ἰαὲ Ῥεπμξ απέο ἔογες. ἃ Ἐδδῖ. 1, 201. δι ρῖ(6 Ὁ δηρϑιὰ δέαδαὲ νὶχ ἰοἴιι5 
ἴῃ δι .6. ' ᾿ 
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ΤΠ6 ἔογηλοσ ἱηἰογργοίἀςοη ἰ8 ππἀουθί α]Υ ἐδ6 Ὀεϑὶ 
ἰουηάεά. 

18. ἐπὶ τοὺρ πυλῶνας. Οὐ (6 πηοδηϊηρ οὗἉἨ (Π686 
Ψοτγάβ (οπιημθδηίδίογϑθ. ΓΘ ποί αυϊίο ἀρτοθα.. ϑδοσηρ, 
8. Ὁς Π ίδυ, οχρίδίη, ““ θϑίοσο (ἢ ραίβ οἵ {86 ον ;᾽ 
δηὰά τοῖογ ἰο 1 Κίηρε 17, 106. Οἰἤροεβ, ““Βοίογα (ἢ 
ογίδὶ5 οὗ ἰῃ6 ἰδπρῖ6.᾽ Βυΐϊ ἴα {18 10 πηᾶὺ 6 οὔ- 

16οἰεά, {παῖ Ῥ40] δῃὰ Βαγῆαραβ ψϑγὰ Ὠοΐ 1η ἴδε ἰεπι- 
ΡΪἷο ; δηά 858 {πῸ ρβορὶθ (ποιῇς {Π686 ΒΓΔΏρΟΓΒ ΘΓ 
ἐὴε ρσοάδ ἐπεοπιδοίυοσ, ἰΏΠΘΓΘ νν88 ὯῸ γδᾶϑοῦῆ ΨΥ ΠΟΥ 
εἰ ον ποΐ ἤδνα οἴεγοά βδογιῆςσ ἴο 6 ῃ) 1Π Ρ6Γβοῦ, 
ΓΔΌΠΟΓ [Π8ῃ (0 ἐπ6ῖῦ γαργοβϑηϊδίνα ἱπηϑρ65 1η (ἢ6 ἰδα- 
Ρὶ6. Βοβίάθϑβ, (86 ἰθιηρὶβ σοῃίδί πο ΠῸ βίδίιιθ8 Οὗ 
Δἰδτβ ἰο Μϑγζουγυ. 'Γἤηοβο (οιμπηδηϊδίογβ 866 18 πγοδὲ 
ἴῃ (ῃ6 τρις, σγῆο (885 Α. [αρίάο, Βεζα, Οτοίλιιβ, 
ποδιά, Ἰ)οάάτιάρα, Βοθεηι., Ηδίηγ., δηὰ Καυϊη.) 

, ἴδ Κα {Π6 πυλώῶνες ἰο ἀεηοίθ [6 σαία οἵ [86 Ὠοιι58 ἴῃ 
ψΙοἢ τΠ6 Αροβίϊοβ [δα ἴδκϑὴ ὉΡ τπ6ὶγ δϑοάς, δηά 
ψΠΙοῆ ποδί οἵ [Π6 αῦονα (Οοιηιηθηίΐαίογβ ΓΚ γγ͵88 ἐπ 
ἐλ οἱέψ, βκίῃςε Ῥαυΐ 18 δἴϊογνγαγαβ β81: ἰο ἢδνβ ὑὕθθῃ 
ςδϑβὲ ομέ οὗ ἐΐε οἱέψ, διὰ ἴὶ ἀοο8 ποῖ ἔοϊϊονν (δαί {86 
δνοηίδ, ψηϊοἢ 8.6 γοοογάθα ἤθγθ, δηὰ δὲ νοῦ. 19. δᾶ 
ΘηΘα δἱ {6 582ῆη6 ἰθ. Κυϊποοὶ, πονονογ, ἰμίηξο 

1{ τῇογο ργοῦρδῦὶς [ῃδὲ δὰ! ἰδυρῶς ρυδ ον ἴῃ (ἢ 6 
δεδαγὺ, ἴΠ6γα ἢ θα] δα {πα ἰ8π|6 τδη, δηά ἔγοι {ῃ6Π6 6 
τορδιγοὰ ψιἢ ΒΑγηδθδβ ἴο ἢϊ5 ἰἸοάρ!ηρ ; δῃά {παι [ἢϊ- 
[Π6γῪ ([Π6 ρτιθϑίς δὰ [16 πιυϊτ46 ψοηΐ το ρᾶγ {ποῖα 
ἀϊν!πο ὨΟΠΟΏΓΒ. 

14. διαῤῥήξαντες τὰ ὁμάτια, ““τεηέ ἐξοῖν οἷοέοϑ :᾿" δὰ 
δοίίου ΘΧργθϑϑῖνα Ὠοΐ ΟἿΪγ οὗ ρτίοῖ, νυΐ ἀεἰοδίδιοη 
ΘΏ Ποδιίηρ ὈΪΑβρῆθην. ὅ6ε6 Μαδῖίί. 926, 65. Ῥγορηβίυ. 
οἵ Ἰαηρσυᾶζα, οΥ δἱ ἰϑδβέ (ἢ ὑδαρὲ οὗ {τὸ ϑαγίϊοσ δηά 
Ῥεβί δυύμοτβ, νου ὰ 1664 γραυϊγα διαῤῥηξάμενοι: Ὀυΐ 
[6 ἰαΐον (]δβϑϑιοδὶ ψυυιῖθγβ, δῃα δβρθοῖλ! ν τῃ6 Ηδ6]16- 
Ὠϊδίιοαὶ δηά Νεῖν Τοβϑίδιαθηΐ οὔθ, υϑϑ (ἢ6 σοξέσο. 
566 ἴῃ Υ ΠοΓ᾽ Β ας. Οτ. ἃ 1150 οὐ νϑῦθβ, ἰὴ ψῃϊςοΐ ἃ 81- 
ΤΑῚ Γ Οἤδπρο 865 ρἶδοθ. ὅο Αρρίδη 1, 728, 60. κα- 
ταῤῥήξας τὸν χιτωνίσκον, ἑκάστοις προσέπιπτεν. ῸΓ 
εἰσεπήδησαν (ὐτΊῚ ΒΡ 40 ἢ ἢ848, Οἡ [Π)8 Δ ΠΟΥ Ὺ ΟἿ 86νο- 
τὰ ΜΟΝ., δηά α (6 βυρροβδίίοῃ οὗ τηδῆν θιρϊωθης 
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βοδβοίδγι, ὀαἀϊίοα ἐξεπήδησαν, αἰ οἢ δοόπηθ {Π6 {γιις 
τοαάϊηρ ; {(Π68 ὑνγὺ Ῥγεροβὶ θη 5 ἢ ΘΟ ρΑγΣβοη ἃΓῸ ἰῃ- 
ἰογοδδηρεά. 

1δὅ. καὶ ἡμεῖς ὁμοιοταθεῖς ἐσμεν ὑμῖν. 1 σδηηοί 88. 
δ6ηΐ{ (ο Βρ. Ρεδίοὲ διά έν. Υ εβίοῃ, [πα ἘΠ 18 τη θβη8, 
“16 ἅΓ6 τηογί8}8 δι 0]6 οἰ (0 ἀθαῖ 1Κ6 68 γ6 δϑ.᾽ 4.9 
(ο 18 γιυϊραῖο νεγδίση, οῃ ψ δὶς ἢ ΤΥ ἰουῃά 1}}18 
ἴσας οὗ οχρίδηδίίοῃ, [ἴ 18 νι 6Ή}}γ ἸηϊοΓΡοϊἰθα (ἃ 5 
ψγ 8 ἰοηρ 80Ὸ βαεδῃ ὃγΥ Ὧγ. ΜΙ), »ιογέαϊ5 ὈοΙηρ α 
εἰ048 ΟἹ οὐλ 9. 6 βθῆβε 18 βΒ:ΠΡῚῪ {{|8: “6 
ΒΓ6 τΏ6ὴ {κὸ γοῦγβοὶνδβ ε᾿ δας (ἢ]15 18 τοῦτα δησγροίί- 
ΣΝ ΘΧΑΡΓΟΒ866 ὈΥ [ἢ 6 υ86 οὗ (ἢ οἰοσαηΐ (πὶ ὁμοιο- 
παθὴς, νιῃϊοῖ, Του ρἢ ἰἰ βοτηδίπη68 τηθ8ῃ85 11{|}6 τηόγο 
(μά οἱηε δ, γοῖ ἤθΓΘ γείδεβ (0 41} (ῆοβα νψδηὶβ δά 
Θά 5568, 1ηοἰυάἀϊηρ' τοογίδ! γ, “Ποῖ ΗΘδ8 15 
μαὶν ἴον ἢ 

1ὅ. εὐαγγελιδάμενοι ὑμᾶς, ἐαλονἐϊηα ψοι!. ᾿Απὸ τού- 
των τῶν μεταίων. δος (Οὐιηπιοηϊδίοῦβ, ἃ5 ΒΟ Ζβ, 
Ὀγχιιϑίυ8, Οατοί 8, δηὰ ὙΥ οἰϑιοῖη, ἴδε ματαίων ἴῃ (6 
᾽παϑοκίηθ ρα θαἀότΓ, δηά υηάἀογοίδης δγῪ 1ἴ [Π6 ϑέαέμεοε οῦ 
ἐδ φοάς, δεικτικῶς : ἴῃ ϑυρροτγί οἵἁἨ νοἷ Ἰηἰὀγργδίβ- 
(ἴο {ΠΟΥ δρΡΘδΪ ἰο ἴδ (ο]] ον ηρ ἐχργοϑαίου, Θοὺς 
δῶν, Μ Ὠϊοἢ ΠΟΥ σΟΏΒΙ6Γ 88 δης  Ποίσα]. ΟἾΒΟΓΒ, ἃ5 
Ἐταϑυβ, (ὐδδδυροη, Οδιόγασγ., Ργιοθθβ, δηὰ {ἢ6 δι: 
(ποῖΒ οὗ ον ΕὨρ 88} Ν ὀγβϑίοη, ΠΊΟΓΘ ῬΟΚΕΥ ἴδΚα μα- 
ξαΐίων ἰο τοῖον ἴο ἰδ8 οὔέη δηὰ ψαγίαπαε; ἴοῦ ὑπ Ἶ685 
Ἧ6 ϑύῦρροβε {δ (86 Δροβί!68 ψ6 ΓΘ [ἢ ἴπα ἰεπρῖς οὗ 
Ψαρίτεν, (λόγο οου]Ἱὰ μὲ πο βἰδίιεβ ἴο ροϊῃΐ ἴο. [1 18 
Σοιηδκοα Ὀγ Κυϊποεὶ, [δὲ μάταιος 18 Ὠοΐ οἷν υϑεὰᾶ 
ὉΓ ἑάοΐρ, υΐ 4180 οὗ ἑάοϊαΐγῳ ; 85 1ὴ1 Κιηρε 16, 9. 
ὅ68 Ψοῤορίι. Αηί. 10, 4. 1. οἰϊοά ὃὉγ εῶ. 

16. Θεὸς ϑῶν, ἐλε ἰἰυΐηρ, ἱ. 6. [6 τυ οι. 866 

π᾿ Ῥγειϊοίείη πεῖ δὐάυοεδ Ὠπιποσοιδ οἰἰδι θη ἤοσι {6 Ὅτξεὶ 
ΟἸἰδοδαίοαδαὶ τυυγγθ, ἔγοτλ ἡ ὨΟὮ νὰ ἰδάσῃ, ἰδδί Ὁ. {Π6 τῇοτο δηςθηὶ δι}. 
Ἔσο ἐξ ἴγ88 υδοὰὺ 89 ΘΥΩΟΏΥΠΊΟΌΒ ὙἱῈΒ ὁμοιήθης ὁξΐ ὁμοίοτροπος. ΤὮ6 
Βιορῖ δρροϑίϊο δῖϑ {μ6 οἰϊονίηρ : Θαϊεὴ. ἄνθρωπος γὰρ ἦν ὁμοισπα» 
θὴς ἡμῖν. Ἑυδιρίῃ. οἱ 1]. ἃ. ». 48. γγ8 δαγβ, ἴδπδί ἴῃ6 ἤθδίβεα ροὰδ 
ἑῃ ΏΔΩΥ ᾿πηρθ πάσχουσιν ὅσαπερ ἀνθρώποι, ᾿σε {πε ἐξά »αδείοηε 
εοὐξξ, πβεη. «οβερῃ. Μδες. 12. οὐκ ἐδέσθηι, ἄνθρωπος ὧν, τοὺς ὁμοιο- 
καθεῖς, καὶ ἐκ τῶν αὑτῶν γεγονότας στοιχείων γλωττοτομῆσαι. 
Ηοιμι. ου. ζ. 167. Ονϊὰ, Μει, 14, 180. ὅδε. ὅ, 17. 88. , ΝᾺ 
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(Π6 ποίβ οὐ Μαίι. 16, 16.ἁἩ Τδδ ραβδβαρα 18 [18 ρᾶ- 
ΓΑΡἠταβοα Ὀγ Ὑ δἰβϑίβιῃ : “" Τὴ6 ΘιΏΡΙΓΘ 15 πού ἀϊν!αοὦ 
μείνθοη Ζυρίϊοτ, Νορίαηθβ, δὰ ἢ]αΐο, 88 γοὺ 80ρ- 

οβϑθ, Ὀᾷϊῖ οπ6 Οοά 153 4ἃ}1 ἴῃ 4}}. ““ Τῆυβ (8448 Π6) 
δὰ] ργθϑοῆθβ (ὁ {πΠ6 δεν Ολγδέ (Αοἴ8 8.); ἴο 186 

Οθμ.}168 Οοα ἐδδ Ἑαΐἠον." ὅπ 
16. εἴασε πάντα τὰ ἔθνη. Μαικ]απὰ δηἀ Ῥθᾶγοθ 

οὔβεγνα, μὲ {18 βἰρῃ!ῆθθ οὶ 41} ησέϊοπδβ, ψἈ οὗ 
ψου]ὰ ποῖ Ὀ6 ἔτι, θυ 4}} (ἢ. Ο΄ηΐϊίο5. ; 

16,:17. εἴασε---πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτών. Ὅ δος, 
Κα τπΠ6 Ηδφργ. ὙΥΊ, ἀθηοίθβ πηϑίδρ Ποῦ 8 }}Υ οοιγ 86 Οὗ 
ἐδ; Ὀὰϊ Ποτγο, 88 {6 βυὺ]εςΐ οὗ (ἢ6 ψψογὰ 8 15 (ἢ ψοῦ- 
Βῃϊ!]} οὗ αοά, {6 86η86 τηυϑῦ δ6: “ Οαοα βιυῇῆεγοαά {Π 6. 
ἴο ἕο! ον {Π61ῚΓ οὐ ἐσιαρὶ᾽ παΐίοηδ τοβρθοίηρ Ὠινὶη6 
ΟΡ, δηά δά ηοἱ ρίνοη [ἤδη ἃ ἰᾶνν, 88 ἢ6 δα 
ἄοπα ἴο {Π6 685. Ὲ Ὑ᾽ εἰβϑίο ἢ σοιρδσοθ Τογ. Αηάγ. 
1, 2.18. θυπὶ ἰοπιρὰβ δὲ θαῖῃ ταηὶ (10, 5'ν! δηΐ- 
στα υἱ ἀχρίογοῖ δαυπὶ: Νυης ἰἰἰϊο ἀ168 8414: ν᾽ ΐδπὶ 
ααἀ(οσγί, 81108 ἸὩογ 5 ροβίαϊαῖ.. 

17. καὶ τοι γε οὐκ ἀμάρτυρον, ὅς. Καὶ τοι Β'5Ὀ!ῆθ8, 
απὰ ψγεί. 80 Ατγίδη. Ἐρ. 8, 44. ι(οεἰϊοά ὈΥ ΕἸΞ5Ποι). 
᾿Αμάρτυρον ἀδῃηοίε58 ἰῃαῖ οὗ ψῃϊοἢ Ὧο ἰδδί ΠΠΟΠΥ ΟΣ 
ὙΠΓΠ688 18 ρίνοη, ἴο ηἀ]οδία ψῆδὶ ἰἴ 15.0.0. Ῥγεἰδβίοίη 
σοΙραΓο8 Ρ]υῖ. 2, 97. οὔτε ἁμαρτύρους ᾿Ινδῶν ἐπαγό- 
μένοι ἣ Λιβύων διηγήσεις" δηὰ Τπυογά, 9, 41. οὐ δὲ τοι 
ἀμάρτυρον τε γῆν δύναμιν παρασχόμενοι τοῖς τε νῦν καὶ 
τοῖς ἀῤήρον Το ψἤςοἢ 1 δἀα Ὠιοηγβ. Ηδ]. 184, 92 ὃς 
41. Τ υοσγά. 2, 41. οὐκ ἁμάρτυρον γε δύναμιν παρασ χό- 
μενοι. τος. Φ αΙζ. 87. 12. ἀμδορῇ. Βιπ. 185». ̓ : 
τοινυν πάντα Θεοῦ περισκοποῦντος, καὶ ἁμάρτυρον ἑαυτῶ 
ἐν οὐδενὶ χρόνῳ καταλιμπάνοντος" ἈὮΏΘΓΘ [ὉΓ ἑαυτῷ 
ψ ΟΊ] σοδα ἑαυτὸν. 

ἘΞ “Ἐν {6 (οὔβογνεβ ΤΡ ἈΠ Ὀγ) ἴἴ δ πο τηϑδηΐ παὶ σοὰ ἃ οννεὰ 
οἵ (πεῖν ΔΉΠΟΥ, ΟΥ [εἴτ (ἤθτ Ἡλι Ποιῖ ΒΩΥ τη68}8 βυιείοηϊ ἴο οσοη- 
νίηοε οἵ ἴΠὸ ΕΓΓΟΓ οὗ {Πεὶγ ννᾶγβ, δπὰ {πεῖν Ἰἀοἰδῖγοι8 ννογβὶρ ; [ὉΓ 
48 Πα δὰ ἄοπα 80 εβδβοῖι}γ, 88 ἴο ἰξαῦε ἐΐκδηι ιυἱἐπομὲ οχειδο, ἴῃ 
(αὶ {ΠΥ αἱά ποὲ ιυογεδτρ ᾿πι αδ Οοα, ποὶξῃεῦ τότε ἐπαηκίμὶ ἴον ἠὰ 
δεποῆίς (οπ 1, 90, 91) : Ὀυΐ {παὶ Ηδ 80 Ἄγ ρεγιϑϊιοα {[ν8, 88 [παῖ 
δ βθηῖ ποῖ πο ργορὴἠεί ἴο ἱποίγυοϊ {πότ Ὀεῖ(εΓ; δηὰ μᾶνο ἴθι ΠΟ 
Ῥοβὶεῖνα γανεϊδίίοη οὗ .ἷβ ν}}}}, πὸ νυχὶ δ ἐπδίγαοίίοη8 οὗ {ππαϊ νγᾺ γ 
ἧῃ ὙΏΪΟΝ Ηδ τνου]Ἱὰ θ6 ὙοΙϑρροα, 85 ἢθ ἢδὰ ἀοῃς ἴο {16 ψοννβ." 
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17. οὐρανόθεν ἡμῖν ὑετοὺς---καρδίας ἡμῶν. Αὐτοίίιιϑ 
σΟΙΏΡΑΓο8 Αγδίυϑ.: ὕδατος ἐρχομένοιο Διὸς παρὰ, Ὀγ 
ψϊοἢ τ. Βθητ] ον Β σοπ]θοΐαγα 18 ΘΠ γοὶῪ τε ἐρὰ. 
ΤΠ ἱπίοηΐ οὗ (Π686 ψογάβ 18, “" 41} ψ ῃὶσἢ Ὀ]οββίηρσϑ 
ΔΘ ἴο ὃ6 αἰἰΓΙθυϊοα ἰο ἀοά, ἀπά ποί ἰο γοὶιν 14ο5.᾽ 
566 5. 146,15. 16. Κυϊηοοὶ ἴθγα σοπηραγαϑ (ἱς. ἀθ 
Ναῖ. Ὁ.1, 2. Εν ἔγιυρεθβ οἵ τϑᾳυθ, αὰδ5 ἴθγγα ρατγαδΐ, 
οἱ ἰοτηροβίβδίθϑ, οἵ ἰθροσγιηι ναγιοίδίεβ σϑο 4116 πλ11- 
(Δ[Οη 68, 4 θ 08 ΟΠΊη]8, αὐ ἰογγα σιρηϊῖ, πιδιιγαίᾷ 
ὐναρδν τού ἃ 4115 ἱπηπηογία 108 {ΠΠΌἱ ρθη θΥ ἢ ΠηΔηοΟ. 
66 ΟἾΠΘΓ ρ8888ρ68 ἴῃ (ἀδίδκοῦ δά Αηΐοηῃ. 7, 70. 

. 17. ᾿Αγαθοποιῶν, ΠΟ ΟΥΥ 5 δεποβέβ μροη.Ἐ 80 
Μαικ 8, Φ. δηά Τὰ κο 6, 9. 88,856. ΤῊΪ5 ψογὰ δῃ- 
ΒΘ Γ8 (0 (η6 ΗΘΌτ. ὩΣ, δηά 18 οἴη υβοά ὈΥ {ἰδ6 
ϑερῖ. ἢ {Π18 56ηὴ86. [{ 18 οχρίδι πο ὈγῪ ῬὨδνογίηι8, 
εὐεργετῶν. ον ἡμῖν δηὰ ἡμών (τ εβθδοῃ (νττἢ (ἢ 6 
ΔΡρτορδιίοῃ οἵ Κιιηο6}) εαϊ8 ὑμῖν δῃὰ ὑμών, ν]οἢ 
Γοδαϊηρ πᾶν ἰηἀοαὰ 6 ἀείεπαδαά, θυ 1 ρῥγοΐδγ {6 
σοι ΟΠ ΟΠ6, Οὔ (ἢ6 δοοῖα οὗ {Πδ ργυάθησα δηὰ α6- 
Ἰίσαον ψὨλοῖ οΠαγδοίθγ 864 [6 ἀἰβοοῦγβοβ οὗ δι. αι, 
1 πὰ {Παὲ {π6 ἰΔϑῖ6 οὗ (ὨΠγυβοβίοπι 64 ποί ἰο ἀΪ8- 
σογη {ἢ15 ὈΘδιΥ. ΟΣ 
ΤΠ ασχργοβδίοη ὑετοὺς διδοὺς, 6 ΠΙΔΥ ΟὈΒΘΙΨΘ, 

[48 ρτοδί 5: }]}1Οἱγ ; δηά 18 δαδρίβα ἴο Οτθηίΐὶ ηο- 
τἰοῆβ8. 4458 (ῃ6 Ρῥ]μΓΆ] 15 υ864, 1 Βῃου ἃ βεθῃ ἴο Γαΐου 
ἴο {86 ἔνο ραγίοάϊοδὶ γαὶη8, [Π6 δϑγ]]ογ, δηά (ἢς ἰαΐ- 
6γ, οδ] δα Ὀγ “41. ὅ, 7., πρωΐϊμον καί ὄψιμον. Δηᾷά 
ῬΏΠοΟ 800. καίριους ὕετους. 15 Ψψοτὰ 15 τᾶτα ἴῃ 1(ἢ6 
ὈΪυγαὶ: θυΐ 1 80 οσουγβ ἴῃ [μοίΐδη 1, 104, ὑετοὶ τε 
ῥαγδαῖοι καὶ βίαιοι. 10 τηυβῇ Ὀ6 οὐβεγνβα (δῖ ὑετὸς 18 
8 ΤῸ Οἢ ΒίγοηρΟΓ Ἔχργοβϑίοη ἴδῃ ὄμβρος. ΤἤΘΓΘ 15 
τ 5β84η16 ἀϊβογθηςα Ὀοίννθθη [ῃ686 ψογάϑ 48 θεί ψθ ἢ 
οὔυῦ γαΐὶη δῃὰ ϑδἠοιυοῦ. ὅδθθ Αγιϑέίορῃ. 46 Μυμπάο 
(εἰτοα Ὀγ δι. Τῇε8.)  οἰβίθίῃ ἤδθγθ αυοίθ8 ΓΑΔ Π}, 

Ἐ Ηρηοσο {πὸ ἀρρεϊ!δίῖνε Οοά, ἔγοιῃ φοοά. ΤὭΏΕΓΟ [8 ἃ ὈΘΑΙ ΓΙ] Ρ45- 
ααξε ἴἰο {πΐ9 εἴδεϊ ἴῃ ϑγπεβ, 1984 α. ἐπεὶ δὲ οὖν ἅπαξ γέγονε τὰ 
κακὰ,, τῆς θείας σοφίας καὶ ἀρετῆς καὶ δυκάμεως ἔργον ἐστιν, οὗ μόνον 
τὸ ἀγαθοποιειν' φύσις γὰῤ, ὡς εἰπεῖν, αὕτη Θεὺῦ, ὡς τοῦ πυρὸς τὸ 
θερμαίγειν, καὶ τοῦ φωτοὲ τὸ φωτίξειν. ᾿ 
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Ὁ 4. ϑαροτ ρἱυν5 εἰ κυροῦ πωβοῖῖξς δου ἀϊοαί: Ρε- 
ποάϊρίαδ, φιὶ, ς.. Βετγεεοδί(ῃ ΕΗ. 18, 17. ὨΙβοϊ πὰ 
96 σροτίεγε δϑηδάϊσεγα θὲ ργὸ ρῥἱυνὶς οἰ ὈοΏ18 ἢμπν 
(115, ὅζσ. 

17. καίρους καρποφόρους, ἱ. 6. (8 Βθ4800}5 [ῸΣ γ]6]. 
ἵηρ ἔγυϊξ, πδιμοῖγ, βρείηρ, βυπηπιον, δηὰ ἀμίμπιη. τὶ» 
οϑθι8 ἢ88 ἤθγθ ροιιγοὰ ἔογίἢ ρέοπά πιαπιε 18 δορίουβ 
βίογϑϑβ οὗ 8 ογιαϊτοη, [Π8 τηοβὲ ἂρροβίίθ οὗ νοῦ 
46 (ἢ6 ἐοΠ]ονηρ. Ουρνίαη. Ψιάδτηι, ἦτο. 1λεῖ ἡ} 
ἰοροῖα οὔβθαυὶ, οἰειμθηΐα ἐμπλϊδῦὶ, ΞρΊγαγα νθηίοβ, 
ἔοῃϊθς ποτα, ρσγδηάθβοθγθ σορίϑβ τ} 685111Π1, Τγα Οἱ 
τ [βοοσο νἱπθάγαμη, ἜχΌθογασα ροῦ8 ΔΓδυΒί8, ὅτο. 
Μακαίηι. Ἴνν. Ὅϊ88. 26. τὸν ἀρῶν ταμίαν, τὸν καρκῶν 
φροφέα, τὸν γενέθλιον, τὸν ὑέτιον, τὸν ἐπικάρπιον. ἢ, μοῦοί, 
ἘΠ οΌΠῚ ἀτθιυιϑία, οἱ ἔσείι8 ΣᾺ ἴοροσα ἔμηάυηί. 
ἰηάαγ, Ἔν σχερῷ δ᾽ οὔτ ὧν ναι καρπὸν "δαικαν 

ἄρουραι" Δένδρα οὐκ ἐθέλει πάσαις ἑτέων ἸΠεριόδοις 
ἤΑνθος εὐώδερ φέρειν πλούτῳ ἵπον, ᾿Αλλ᾽ ἐν ἀμείβοντι. ὅ0 
αἰεοὸ Αςἢπιοῖ 901. (εἰτεὰ ὃγ Ῥγοίβ.) καρποφόρος ἦν ὁ 
καιρὸς, φθινόπωρον ἦν. 

17. ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνην τὰς καρδίας 
ἡμῶν. Ἡρσιε ἰἢεδῖα 15 ἃ βοζί οὔ Ἵσοηδιβίοη οὗὨ {ἰοσγαὶ 
πειτῇ ἢριιγαῖίνα ρἢῃγαβοοίοσυ, ψβϊοῖ ἢ885 δὰ ἰο ΒΟΠῚΘ 
αἀἰνογίιυ οὗὨ ἱπίεγργοίαβάίοη. ἊἋὐγοίίυβ, ΤΠ ογ, δᾶ 
δοδ θυδηθνῦ, Ἔχρίαἰῃ εὐφροσύνης οὗὨ ευἱπε, ὈῪ ἃ ταεῖο- 
ὨΨΓῚΥ Οὗ σαιιδα ἔον εἴδεϊ; δηὰ ἰθεν ἴδ Κα καῤδία ἕογ 
ἐς δέοκιαοσῆ; ἴῃ σπνϊσθ δϑῆφα, 1 ργαηῖ, ἴπΠ6 ψογὰ 1Β 
ΦΘΙΏΘΕΪΠη68 804 ; 88 ἰῇ ΤὨυογά. 9), 40. ὅποτε ἐς τὴν 
καρδίαν στηρίξαι (Ὑ ὮΘΓΟ 1 6}}8}} ἐγθαΐ δἱ ἰΙασγρὸ οἱ τπὶβ 
φὶ σηἰδορίίο) ; γοί (85 1 8}|4}} {ἰπογα δῆονψ) βίῃοβα (δ 
φὶρηοαῖοη 88 σοπῆηρα ἰο {ἢ 5 φαγίλθυ, δηα θὲρδοὶ» 
αἰϊν τἰὸ πηβάϊοϑὶ νυ σιῦθγβ, ἀπά ᾿ι 15. ποῖ {Κ6ῚΚ ἐοὸ ἤᾶνα 
ἀοθηἀ [8 νγὰν ἱπύο [868 ΡΟρυΐΪαγ ρἢγαβθοίορυ, ἰἃ νουϊὰ 
ὄθνε 6 Θχοθθα!ηρν Παγβὴ ; ΠΘΙΓΠΟΣ 15 ἰδ ὨΘΟΟΒΘΆΓΥ. 
ἼὭθΓα 18 ἃ βογί οἵ ρορυΐαγ αὐορία: 4. ἃ. “ΒΠΠρ' ον 
οἰρίρδοὶδ ΗΠ οοα, δης οὐὐ ἢδαγίβ ν τ τ ρἰδάξιρθ8.᾽; 
Ἐοβαῃ 6 Γ δῃά Καυΐῃ. ἔακο καρδίας ἡμῶν ἴο 6 8 
Ἠρρτγαίϑα) ἴον ἡμᾶς; Βίῃοθ, 88. ΤΠΘΥ οὔδβεγνθ, ἔμ. 39 
ἢι85 οἴξδη {Π6 ἕοσοθ οὗ ἃ ρυομοισι; ὙἘΙΟΙ [5 νΘΓῪ γὰρ 
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ἂ8 ἴᾺγ 89 1 σοθὲ: δὰξ ἦθγα 186 ἕογρορ αὐ (ἢς ἰογρὰ 18 
Ὀοδὲ πηήογθίοοα ὈΥ βανεγίίηρ [9 (ἢ, ἀϊρᾳία 4θανα 
τηοητοηῃρί. 

 οἰδβιθίῃ ἴδγθ οοιῃραχϑὰ {π6 οἰ ονηρ θοβιμ μ] 
Ῥᾶϑδβαβθθ. Χαποθῆοη : ἐνεπίμπλατῳ πάσης εὐθνμίας. 
(ἰς. Ν᾿. Ὁ. 42, 68. δα ||6 φῃβηία ὈδηΙβΉ148 αίωγε, 
φιδῆ ἰδ τα δα γοβοοηήμ, (48) ναγίϑ, οἱ (38 
)πμουπάᾳ σίρηϊο ! πρ486 88. ὕη0 ἐρθιθρογα δῃρῖ; μ 
ΒΘΠΊΡΘΟΙ εὑ Πονϊταἰθ ἀφ]εοίοιη δὲ οορϑ ; ρεογρείυδ 
ᾳυθάδῃν) δυςπ]} 188 ϑἰρῃδίιν, ργορίοε ργονρπίιπὶ 
φοοϊ να, οἰπὶ [Γρ6β αἰ νοΓΘ 8. ΘΙ ΡΟΓΙΌΠ5 ῬΘΓΟΙρΡΙν 
ΔΏΓΟΓ. 

18. κατέπαυσαν, γοργεοϑεά, "8 νογὺ ἰ9 υ864 ἴῃ 
{Π6 ἰγβηϑι(ὶνο, 88 ψὦὸ}] 48 1 ΓΔ Ώ ΘΝ 86η86, θοίδ ἴα 
1Π6 δογιρζαγαβ δηὰ {ῃ6 ΟἸαβδβισαὶ ν᾿ γθνρ. 

10. πείσαντες τοὺς ὄχλους. ὅ66 [86 ποία οῃ 1: ὲ, Φ0, 
ϑοῇηθ (ΟΠ ΠΡ ΔΙΟΥΒ ΠΟΘ ΒΏΡΡΟΒΘ δὴ ἠμοέεγοίοσίᾳ; 
ψῃϊςἢ, Ὠοτνονοι, 4θβίγουβ ἰἢ6 πλδηϊίθδὶ βθῆβα οὐ {88 
Ῥϑέβαρβθβ. [η]ερα {ΠδΥ ψουἹά ποῖ ἢδνα βίυμθ  οἀ κὲ 
[688 ψοτά9, Πα {Π6Ὺ ρογοαῖνθα (88. {Π6 ΒρῃίΒΠΟς ἰδ 
ρουσμρα ἴῃ τΠ6 ροριΐατγ, ἐπουρῇ βοηεν δέ ἱπδοσιιν 
ταῖς δίγ]6, ὈῪ ψ ἢ ψοὸ πϑϑιλῦθγβ σοδίθβοθ Ἰηΐο 0η6, 
ΤΟ οοπιρέθέθ Β6Ώ86 15 116; ““Απάὰ Βανηρ ρετευδάοά 
{18δ6 τπιυ!ῖααδ ((ο ρου (δπὶ ἴο βίοηθ Ῥ8}), {ΠΥ 
βίρῃρ Μἰπι, δηά, ανίηρ βέοῃρα μαι, {που," ὅζο. 
Νον ἃ (ἰἰαϑβίοδὶ δυΐδβος ψουὰ δανθ γι θη, καὶ, 
πείσαντες τοὺς ὄχλους, ἐλίθασαν τὸν Παῦλον, καὶ λιθά- 
σαντες αὐτὸν, ἔσυρω, ὅς. ὅ. 19, 20. καὶ, τείσαντες 
Βλάστον, ἡτοῦντο εἰρήνην. 

ΤὨρὶν νθηβοθῆοθ, ὙΒ ΔΥ ΟΡρσνθ, ΝᾺΣ ἜβΡΘΟΛΆΙΥ 
ἀϊγοριρᾷ δρβίηδὲ Ῥαιώ, Ὀροαυδὲ δὸ 688 ὁ ἡγούμενος τοῦ 
λόγου (νεΓ. 19,)ὺ Ἐτουλ (6 σοῃδίγιμοδίοη 84 ςοιῃ- 
φ]οχίρη οἵ (6 βοηΐθεῃςα, ἔβογθ 18 πὰ γζραϑϑὴ ἴρ βυῷρ- 
Ῥοβα {μὲ {πὸ 1 γβίγδηδ ραγιοἱραιθά ἢ ἐμ βίρηϊπε 
οὗ Ῥβμ!, οἰβοιινίθο. ἐμὰπ ὈῪ ρἰνίηρ 16 ΨΘνγδ. ἐΒοῖς 
ΦΟΓΙΘΙΒΕΒΙΟ 80 10 ἀο; δηα 4118 ἔΠ6ΓΕ 18 1638. πιφρή, 
Ἀν ἢ Β0836 (ΟΠ ΒΑΘΠΙΔΙΟΓΒ, ἐ0 ΒΊΟΓΆΪ ΖΘ ΟἹ [86 ἰΘΥΥ 
Οὗ ἐμ ἐρηρῥὶὶς νωίψορρ, ΝΝ 

10. νομίσαντες αὐτὸν τεθνάναι. Ὑ οἰϑίε!Ώ Βογὸ ἰοασίμ 
ἔοντἶι, ὅλον ἀπὸ βυλάκου, ἃ ΒαΕ8Ρ οὗ φαῖδαροϑ (ΟΒΙΗ͂Υ 
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ἀεγινοά ἔγοπι Ῥγίσθιβ, Ὠδπγοεὶν, Ατῃθη. Η. Α. ὅδ, δ4. 
6, δ4. (ιικτῖ. 8.1, 94. Ρ]!:η. 8, (4. [,υοΐδη ΑΞ51ὴ. 44. 
Ἀιοά. δὶς. Ρ. ὅ86. ΕἸογ. 4. 11. Ανίοη. Εαὺ. 9. Αρυ- 
1ο)υ5, ἴ,. 0.) οἡ 1ῃ68 5Βυῦ]εοῖ οὗἁὨ ρϑῦβοῃβ ργοέεπαϊηρ ἔο 
δὲ ἀεαά, Ἰῃ οΥ̓ἀ6Γ ἴο ἀνοϊὰ ἀδδαῖῇῃ: ψἤῆθηςθ ) ΠΊΔΥ 
ΘΆΒ1Υ ΠΟΙ] εςὶ ἢ]5 ορϊπίοη, νι ἢϊοἢ ᾿ηἀεοά τ᾽ 88 4130 {Ππ8 
οἵ Ργίοϑουβ. Βυΐ ἴθ γ6 18 Ὧἢο βἰιαάον οὗ ργοοῖ.- {δὲ 
Ῥαιϊ ἀϊὰ 80 ργείεῃά. Ηβ νδϑ τηοϑί ργοῦδοὶν ἴῃ ἃ 
ἀο!αυΐυτι, δη ἃ σοηϑοίοδδ; δηἃ ψ͵ὸ ὅἃγο, 1 {Π1ηΚ, δὺ- 
{ΠΟΥ Ζθα ἴο ἀβοῦῖθα {Π|18 ἴο Π΄Ίν1η6 ΠΤ ΘΓΡοϑιτοη, 8|Π6 6 
Ψ6 σδηηοί Β0ΓΟΙΥ [411] ἴο γεσορηϊβα ἰῃ δι ἰη ἢ158 διάεη 
ον; 80 ἰηϑίδῃίδηθοι5, ἰδὲ αἰἴογ ἢδνίηρ Ὀ6Θη βίοηρά 
αἰπιοδέ ἰο ἀραῖῃ, ἢθ τ αῖκ8 ἤοπιθ, δηά, ννῆδί 18 81}}} 
ΤΏοτΘ ψοηαογίιϊ, ροθθ {Π6 ποχί ἄδγ ἴο οσθο, ν ΠΘΏ» 
(48 Βυοάάελιαροα Ὄὔβογνθ8), ἢ 1Π6 σοπηηοῃ σοιγβ6 οὗ 
{Πΐηρ5, 6 ψουἹὰ βοάγοοὶν ἤᾶνα Ὀδοθη «4016 ἴο τη 
ὨΠΏΒ6ΙΓ η 64. [δ Θηπ γεν ἄργθα ψ ἢ (παι 10 ]οϊου8 
Δηἀ ρίουϑ (ὐοπητηδηίδίοτ, ἰπαὶ 6 ἀγα δυίῃοσιζοα ἴο 
ἤ6ΓΘ ΓΘΟΟΡΏΪΖΘ ἃ τηΐγαοὶθ. ΝΟΥ οδη 1 ἢο]ρ σϑηβισίηρ 
{Π6 ἰπαἰδονθοῖ, δηά, ἴο βὰὺ [ἢ ᾿θδβί, ᾿γγανουθηΐ γοιηδεῖς 
οἵ ΝΥ εἰϑίθιη ([ἀκϑὴ δἱ βθοοηᾶ ἢδηά ἔγοπι ἡ οἰζορβῆῃ, 
δηά ψῇηϊοῖ 15 αυοΐοα, ψ! ἢ Βοθη)πρ Δρργοθδδίίοη, ὈΥ 
Ὑνμθγ), [μαἰ 48 Ῥαὺ] δά σοπβθηίδαά ἴο {Π6 βίοπίπρ 
οἵ δίθβρῃθη, 80 Ποὺ ἢ8 Θχρίδίθβ {18 οἷά οβδηςθ. 

φῷ͵ καὶ ὅτι διὰ πολλών θλίψεων, Χο. Τ7Τ]|1686 τνογάϑ 
ϑ6θηι ἴο Ὦανα ποιῃϊηρ' ΨΠΘΓΘΟη ἴἰὸ ἄδροθὰ. Ηρηςο 
ΒεΖα ψουϊά οχρυηρα καὶ. Βιιΐξ 1 δϑϑϑηῦ ἔο Κυγϑὺβ 
δηα Κυϊηορὶ, [Πδ΄ πο οἤδηρθα τηυϑί 06 πιδάθ, βίῃςα 
{6 γα 15 ἤθτο δὴ ἰάϊοη), ποΐ 08] ἢ τἢ6 658 νντὶ- 
ἴοτϑ, ὈῪ ψ ΏΪΟἢ 6 ἅγα ἴο ϑυθδυα λέγοντες, (4 ΚΘ ἢ ἔγοπι 
1Π6 ργεεθάϊηρ παρακαλοῦντες. δ0 Ψοβορῇ. Απί. δ, 1, 
18. (οἰϊοά ὈὉγ Κιθ605.) τοῦ Θεοῦ δ᾽ ἐξονειδίσαντος αὐτοῖς 
«τὸν φόβον, καὶ εἰ πλέον τῆς παρ᾽ αὐτοῦ βοηθείας ποθοῦσιν" 
ὙΠ6ΓΒ δἴ καὶ εἰ 18 ἴο ΒΘ ΒΡ 16 λέγοντες ἔτοηγ, ἐξονει- 
δίσαντες. (ὐη {Π18 1ἀἴοτη, ὈΥ ψηϊσἢῇ Δποίθογ νοῦ οὗ 
σορηδίθ Ὠοίοη 15 ἴο 6 5:00 [18ἀ ἔγοη οὔθ {πὶ ἢ88 
Ρτθοθάβα, Κγθρϑβ γϑΐεγβ υ8 ἴο [86 Ἰϑαγηθαά 18 γα το η8 
οἵ ΑΡγϑβοῦ οἡ ΖἘβοἢυ]. Ρ. 80 8584ᾳ. ὅ66 αἷδο Βδρβὶ 
ΟΒ 53. ἴῃ Ἰος.. ᾿ 

42, Διὰ πολλών θλίψεων. Μογιυβ, Ηοἰηγίοἶβ, δηὰ 



ἈΟῚΒ ὍΣ ΤΗΞ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ, ΓΟΗ͂ΛΡ. ΧΙΥ. 4δ6 

ἽΚυΐηοε}, ἐ6}} πι5 (δὲ {ἢ!]8 βαηεϊπηθηῖς [νοὶ οἶδα 
ΟΟΘΟΌΓΪΓΒ; 8818 Μαίί. 10, 88. δὰ [μ|Κ6 9, 23. 14, 97. 
Δ αἰβονογα Ἐ] 18 ποῦ ἰο 6 ἰβκϑῃ 88 8 σεπεγα 
Ῥοβιτ98 ΔΡΡΙΙΟΔ0}]6 ἰο αἰἑ ἴΏ Ἔν θσῪ αἀρθ, θυ νψᾶ9 βαϊ ἃ 
ἢ ἃ τοίθγοησθ (0 ἐΐοδο {ἰπ|68, αηα τἢο86 ρῥϑοι δῦ 
Κιηάβ οὗ {θυ ] δ 18 ψ ὨοὮ {Π 6 Ὠ15οῖρ168 ἢδά ἴο υ- 
ἄοτρο, δῃά οὗ ψῃϊοῇ {ΠῸΥ σα (ἢ ἀρρτίβοά, ἰδεῖ 
μον τηϊρη ποῖ θ6 αἰζοσναγαϑ τάν ΡΤ βοῦς δυΐ Ὀ6 ῥγθ- 
Ρᾶγθά ἰο ὕθδᾶγ ἐπϑίῃ ψ τὰ ΟὨγ ϑιίδη ἐογυ46. 5.111 
τουϑί τηδἱἰδῖη ἰῃδί, (0 ἃ σογίϑ ἢ ἀσργθθ; 10 ΔΡΡΙ] 68 ἴοὸ 
ΑἰΪ ἀρο8; δηα [06 ψογβ οὗ οὺν ἴ,ογά, “Ξ 1η {ὴ6 ποι]ά 
Υ6 3}14}} δανε {τ υ]δίίου,᾽" “1}} (1 ̓ τπηαρίηθ) Ὀ6 ἔουηά 
ἴο ᾿014 ππίνογεα! γ γι δὲ 81} {ἰπ|68. Τἢ15 σλυ ΠΟ ἢ 
«(ὨΘορββγΥ 1Ἰηἀ66α 1η ἴΠ0586 {68} ψ48 οἴζϑθη γορϑδαιβα 
Ὅν {ἢ Αροβέῖὶθ.0 ΤΏ, 1 ΤἬΕ88. 8, 4.., ““ να ἰοἱὰ γοιι 
{πᾶ γε βου ἃ βυῆεγ ἐγ θυ ]αἰοη."᾽ ὅ66 {Π6 ἡ! οΙϊοῦβ 
Δῃα ὈσΑυῦὮ} γοιλδγκα οὗ (Ὁ Πγυβοβίομ. 

28, χειροτονήσαντες δὲ αὑτῶς πρεσβυτέρους. ὅϑοπιθ 
ἹΤπμοοϊορίδηθ οὗ [Π6 δι χίθθηι  δηὰ βενθηίθοης ςθη- 
Ὀλγιθα, 88 Ε;αδῆγι8, (δ νη, δῃὰ Βοζα, δηά ἱπάθρα (8 
Ῥυδϑουίογίδο (οτηπηθηςαῖοῦβ ἢ ρΈΠΕΓΑΙ, τδαρὶπρ' οἶοδα 
(ο {Π868 ῥγίηννα βθη886 οὗ χειροτανεῖν, ΓΘΏΘΠΟΙ, “΄ ΟΥ- 
ἀρίηδα (ἢ6η) ε]οτϑ ὃψ ἐλε υοέε5 οΓ᾽ ἐδε ρεορίθ." Βαϊ 
1018 ἱπίεγργοίδιοη [88 θθθη γε]εοίθα ὈῪ (ὃς ἠγοϑέ 
Θηγϊηθηῖ τεοκ βοθοίαγα, δηα τὺ Ὀ6 σοπϑίἀεγθα 88 
Ἰοης οχρίοαθά ; ἰηβοιηο δαὶ Ὦγ. Ἰοδάτ ἀρεῖβ. 
ἀιρυσιοηίβ, δήἀεα ἰο (δο86 οὗ Κηδίςῃρυ!}}, Βαρἢεϊ, 
'8δη4 Ηκτιηρσίοα, αν ἢοΐ ρῥγοάμποβα τημποἢ ἢ 
Ιηἀςει, (616 18 ἢ0 ροϊηΐ οὐ ψ] ς ἢ Ἰθασηθα τθη; (ὉΓ 
{6 ᾳδὲ σρημξιγυ, ἤν ὈΘΘΏ ΟΓ6 ἀργεοθά [Π8η θη (ἢ18, 
{μδὲ χειροτονεῖν. ΠΕ ΓΘ 8 ΠΠΡῚῪ ἀθηοίαβ ἰο αρροΐμέ, 6θη- 
εἰϊἐμέθ, ογδαῖπ. ΑἸ 8βο [6 δησοϊθηΐς Ὑ οβίοϑ. [ἢ 
Ῥτοοῦ οὗ {Ππῖ8, 1 πγυβὲ 6 σοῃίαδηξ ἰο Γοῖθσ ΠΥ τοδάθσβ 
ι(ἴο {86 νΕΙῪ ἰδραγηθα δῃὰ 8016 1]Πυδίγαίοηβ οἵὗἠἨ Ὁ τ. 
. Ἡδυνηοηΐ, δοεϊάρη 6 δγηϑάγ,, Ψψιτηρα, Ἦ οἱ ἢ, ΡΒ 
δης Κυϊποεϊ, ἰηίο ν᾿ μἰ ἢ, ἔγοιῃ {πεὶγ δηρίῃ, ΤΥ 1{π|}08 

.Ψ}}}} μού βοΐ τοῖο θηίεγ, 2Γγ, ᾿)οδάμαρε, ᾿ηἀοεε, 

ἃ“ Πι [δ αἷδο ουηά ἰῃ Ὑαλίοκκνα Ε. (οὐϊεὰ ὃγ Ῥεί..) Ὀϊχῖς αγίᾷ 
. ᾿εααὶ δε 5. Β. φυφδῆαηι οδἴ ρογία δὰ νίζαπα ζαϊυτὶ δϑουϊὶ ὃ ΟΧ πηθηῖθ 
“Ἔ. Τούαῃ Βεὺϑ ανίἀϊ γοβροπάϊϊς ε 81 ἤεθεβ 'π υἰΐϑηη ἱμρτοϊ, ἀμ) 5 
. φίδι αἰξίειξοιοδ τοἸεγατγρ Κ. Ὁ. ΓΕ 

ΨΟΙ, γ΄ ῷῶῃ 



ἅ.60 ΧΟΊΘ ὉΓ ΤΗΈ ΑΡΟΒΤΊΚΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. 

ΔΟΚηον]οἄροθ παΐ (Π6 ἀθόνε βἰρηϊβοδίίοη 18 νε]} 
ουηάεά, θυῖ 6 σδη 566 πο δυΐάθηοο [δῖ 10 18 80 ἴο 6 
Ἱπιίογριεῖοα λόγο. ὙΠ (π6 Τοςίοτ 8 ΙΔ Ό1ΠΠΥ ἴσ 866 1 
ψ 6 Ὦανα ηοίπίηρ ἴο ἀο, Ὀιιι ἔδγ πογο ἰθαγηθα πηθῇ αν 
Ἰοηρ 5θθη {πὲ 1ἢ6 56η86 οὗ χειροτονεῖν, ἴοΓ ψὨΙΟἢ {Π6 
Ῥγοβθυ θυ Δ η8 80 5{{{Πἠ )0ἶ} Ἑσοηίδηα, ἸηνοἾ 68 86 ἢ ἃ ΔΓ ἢ- 
ὯἨΘ88 ἃ8 ἰο 06 ᾿ηδΔαιη18810]16. Ιηάἀοο, 6 ΠΙΔΥ ἴἤΓΟῸν 
416 οὶ ργοδαπάς οἡ ἐΐθηι, ατιὰ το αα!γο Δη ΘΧΔΠΊρΡ]6 οὗ 
ἰχειροτονεῖν ἴῇ {16 86η86 οὗ ““ ΔρΡροίηΐ ΔΗΥ ΟΠ6 εἰεοιεά ᾿ 
ὈΥ δηοίμον." Ἐνοπ ἐλοσθ (ὐοπιτηδηίδίοιβ ἀὁ ποῖ 
4αιιοβίϊοη {παὶ ἡπροοσίέϊοπ Κ᾽ μαπάς δοςσοιηρδηϊθα {ἢ 8 
βοϊοιηη ογάιηδίίΊοη. [{ 18 ηοΐῖ, μοψονοσ, ἴο 6 ἀρηϊρά 
τῆλ! (Π6 Αροϑβι]68 ψουϊά βῆθν ἀείδγθηςθ ἴο (ἢ6 ορί- 
ΠΙΟἢ8 8η6} νυ βἢ! 68 οὗἉ [ἢ 6 ρβθορὶβ οἡ βυςῇ δῃ οσοσδβίοῃ. 

. 938. παρέθεντο αὐτοὺς τῷ Κυρίῳ, ““ ἴῃ6Υ σοπιηδηάοά 
ποηι ἰο {πὸ Τογά." [ σδη ᾽ν ὯΟ ΠΊΘΔΠ8 ᾶργοα ψ ἢ 
Κυϊηοοὶ, ψῇῆο σοηϑιάθγβ (Π15 ἃ8 ἃ τηθγα υαἱθδαϊοίον 
ονηίμία: (Οδγίδι ΗΪγ ἰἢ6 ραβϑᾶσε ἰο ψθςἢ 6 ἃρ- 
Ρ6415 Ψ1}} ποί ργονθ 10; δηά, δὲ 811 ενθηΐ5, {ῃ 6 βοϊβηι- 
ἼΠῸῪ οὗἁὨ τῃ6 διι51η6585 σοηηροίοα ψΠ [Π]8 Θχργοβϑϑίοη 
'τιυϑῖ ἘΠῚ Ξ (ἢ6 βίγσγοηρεβί βθῆη86 [δὲ {Π6 ψογάϑ 
ἀάη. Τῇ ΟΥΠΟΓ ραββᾶρθδ οἰδϑβδθά ὈΥῪ δ΄ ἢ] Ἰ5ΏΘΊ, 
ἼΠ ΙΒ 1,6Χ.. πα δγ [ἢ]5 μοδα (45 1 Τίμ. 1, 18. 1 Ῥοϊί. 
4., 10.), ἃγα ἢοΐ ἴο {Π6 ρΈΌΓΡΟΒΘΟ, 5:π66 (Πογα {8}6 56 ῆξ6 
158 ἴἼΘΓΟΙΥ οοηιρὶέ, τοοοηρποπά, ΟἿ {18 β'ρηϊποδίίοη 
ΚΥρΡΚαο ρῖνοβ Ὄχδιρίθβ ἔγοιη Φοβορῆ. Απηΐ, 16, 18. Ὁ. 
.670. παραθησόμενος ᾿Αντίπατρον τὸν υἱὸν παρεληλύθει 
Καίσαρι" δι ΒΕ]], Ρ. 769. εἰς σωτῆρα τοῦ πατρὸς παρεβέ- 
“μὴν. ἵνα. Πα. 17. Ρ. 7560. παρατίθεται τὴν γυναῖκα. 

2ὅ ---26. Πέργη. ὅ66 {Π6 ποία οἢ 18, 18. Οη 
᾿Αττάλεια 866 ἴῃΠ6 ΟδοργαρῇοΓβ. 
τς 20. Ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι.ς-Ἐ ΔΊ {6 ὅθεν (οιι- 
-πηδηίαίοῦβ αν θ6 θη ἢοΐῦ ἃ {Π11|6 ρογρίοχθα. ὙΠογα 
.Β66Π18 Δ ἸΠΟΟΠΡΤΟΠΥ 1Π ΤΟ ἀδυηρ;, 88 ΟἿ (ΓΘ ἢ5] 410 Γ8 
ανα ἄοπο, ““ ἥγομι τρἤοημσο ἰΠ6Υ πᾶ Ὀδθη τϑοοιη- 
Ἰηθηρα," ἩΗδεπβίοι 5115 δα ψαίοΚΏΔΟΥ ἔου ἦσαν 

. ςοη]δοΐυγο ἤεσαν,. “ ἴτοπι ψ ΠΘησ6 {ΠΟῪ δα φσοηὸ το- 
ςσοιηπηθηαθα. Βιυΐ οὗ {πὶ ἴοσγῃ, 10) (18 56ῆ86, 1 
ΚΗΘ ὯῸ ΘΧΑΠΊρΪ6. ᾿η {Π6 Νὰ -  εβέαπιθηξ. 1 8π| 
ΙΒογοίογ πλοῦα ᾿ηο!] ρα ἐρ ἀρτοθ ψἰτ [Πο56 ψῃο. (88 
ἘἈοβδηπ:, ΒΟ 6ιι8., αη ἃ Καϊπο6],} [Κρ ὅθεν ἔος δυ ; 85 

φ' 



ΑΟΥΒ ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΞΤΣΕ5, ΠΗΛΡ, ΧΙΥ, Χν. 407 
ἼΠ᾿ Μαίί. Φδ, Φά, ἃς 26., δηὰ Ἐχοά. 80, 86. Ιηάδορά, 1 ΤΕΠΊΘΡΘΡ ἴο ἤανγα τηοὲ ψ ΒΘνΟΓΑΪ ρδβϑᾶρθβ ἴῃ ΜΠΙΟὮ 8Γα βἰπλνΐαγ σῃϑηρα8 Ὀαίψθθη δάνογῃβ ο »ίαοο, 88 ὅπου Δ ὅποι, ΘΒρθοία ΠΥ ἴῃ ᾿Γμπογάϊάεβ. [Ιῃ πηοβὲ ΟΥ̓ {686 τῃθγθ ἌρΡΡρΘΑΓΒ (0 θ6 δη οἰϊρεῖδ, οοσαϑὶοηδα ὈΥ ὑνγο οἴδιιβας ΟΟΔἰ Θβοίηρ' ἰηίο οῃθ. Τῆι ἐπ β6ῃ86 ἤθγθ 86 6π|3 ἴο δ6 89 [ο]]οννβ: “4 ἀθρατίϊηρ ἔγοτι ὙΏΘΏΟΘ, ΟΓΥ ἔτοπχ ἐἢ6 Ρίδσθ ψἤθγα {μ6 γ ἢδὰᾶ,᾽ ἅο. [Π]αραδεδομένοι ἰς ΘΝ ΘΕ ϑυποηγίηουβ τ] {Π6 παρέθεντο 7υ8ὲ Βεΐογε, δηά βίση!ῆθβ υϑοοηιπιθη ἄρά, 27. ἀνήγγειλαν ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν. ἸΒ6Ζϑ, Ριβοδίοσ, δηᾷ Ἠδἰηγῖςἢ8, σοηάδγ μετ᾽ αὐτῶν ““Ρ6Γ 0803." Βυὲ {18 ἰπιεγργοίδιίοη ἰ5 ποί 5 ΠΟΙ ΘΩΤΙΥ ΔΓ ΠΟΥ Ζαά, δηὰ ἰ5 1{{{|6 81 {416 ἐο {Π6 σοῃίοχί. Ἀγθίδσ, ψτῃ (6 Αταβὶς νϑύβίοῃη, Ὡς ΐθυ, ατοῖ.» Ἐλοδεππι., δῃὰ Καυΐη,, ἐο ξαΚα μετ᾽ αὐτῶν ἴον αὐτοῖς» ““νῆδί Οοά Πδά ἄοῃβ 70 [Π6ηγ. [1 ΔΡΡθδσβ (ο Ὀ6 5 »Ῥορωέαγ ἑάϊΐομι, δηὰ ὶς ΘΧΘΟΙΪΥ 5᾽ την ἰοὸ ομα ἰὼ Οἵὔ Μ ΟΜ ἰδησυαρα. [6 Ὀῖθυ, ατοί., πὰ Καυΐπ. ἀςοοῦ ἴ ἃ Μοδναΐδηι, αηὰ ΓΕΙῈΓ ἴο ἃ βί 1 ]ὰγ 86 οὐ ὩΡ Ὶ “5. ΠΩ ΤΩΡ ἰη αἴβη. 96, 29., θδαΐ. 10, Φ1., δηὰ 7υἅ- ο- δ8δ. Απηὰ 8ο ΤοΡ. γῦν κατὰ τὸ ἄριστον ἐνώπιον ὅ΄, »ὦ ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ (ἴον ἔμοῖ), ἀῃα 8, 16. κατὰ τὸ “9 “- ΄ὰ ἔλεός σου ἐποίησας μεθ᾿ "" αάδηῃ 8,46. Ἴὸ Ε 

6 6 γνουςσἤβεαίρα ἰο (δι, {6 ἀδ! ναγϑηςες Ης μδὰ 56 ΞΡ Ὑ (θη, δῃᾶ {ἢ68 80 0658 ΨΠ νος ἢ Ἠδ δαὰ υἱοιθέῦ ΤΠ οῖγ ΙΔΡΟυΓΩ. 
- Θύρα (ψῇδηςεα ΟἿΓ ἄοον}) βἰσηἶΗ 65 Πρυταῦνοεϊς "δ δίοη, ὀρρογ ἐμέν (866 Ῥαϊαῖγθι) 8.5 ἴὴ 1 (οσ 10. ""΄ ΨΏΘΓΘ 8566 ΕἸβηδν δηᾶ γνεϊβιθδίη. ὅϑο {ον τον 8Πα γαημα; οὗ ψῃϊςἢ ΠΊΔΩΥ ΘΧΘΙΏΡΪΕΒ ἅτε ρσττες Εδαςοιο αἰ 8 Γοχίοοη. ἴῃ ἡ]υβέεγσαέιου αὐ 1.6: Ἔτι. δι5 {ἢ [Ὁ] οντίηρ γε υθηραα, ἴπέτ. 15,4. “κα 72. 10, 87. ὅϑθη. 51, 28. 24, 12. ΦΕ. τ΄ δι, ᾿͵, 47. 16,8. ΒΝ 1, 5. Φ ϑαη,. ὃ. ὦ. ὁ τ 

ΟΤΗΔΑΡ, χτ-. 4 

Νον ἴΠ6 Οδιυγοῇ οὗ ϑεσγυδαῖοσω ἔνε ζινον- ψἜΠ  ππδααι τ “ “- 6:19, μεγοείνοα (Ἰαΐ ἷξ ὙΆΒ ἅφνασαι Ὃ Ὑε “-π ππρ'  τὰὸὶ Ὑχε 
«ἔ 4 Ξ1 5 



4ἀ6δΒ - ἈΟΤΘ ΟΣ ΤῊΣΝ ΑΡΌΞΤΙ,Κ8, ΟΗΑΡ. χτ. ᾿. 

ἐἰ!ρα ποὶ οἰγοιτοςίβο δου]ά ὃς γεοοίνει ἰηΐο (06 ΟΠ τ ϑἰἰδη βοοὶς 
(ς..11.)}; δὰ ἤοῸπι (Π8ῖ (Ἰπ|6 ἴηε ἀοροιγίπε8 οὗ {π6 Οὐδβρεὶ ννεγα τηοτα 
νι ϊάοἶγ ργοραραῖοά δπλοηρς τἰ06 (φη {1168 (11, 20 564.), Ἔϑρεοῖα ]ῦ Ὁγ 
{πὸ αἰὰ οἵ Ραι] δηὰ Βογηδῦδβ (6βθε 18, 1 864. δπὰ 48, 14. 1, 97.), 
Ὁηαεγ {ἢ δἴἰρυ]αιίοι, παῖ ΕΠ 6 Υ 5ῃου δὶ τοὶ ἱπηροθα ὑροπ ἤθη) {πε 
ὨΘΟΕΘΘΙΥ οὗ εἰγουτηςϑίοη,. Νον ἐποβα ννῆο ὅδὰ δδοοπια (τ βι 8, 
ἤγοτα Ὀείπρ; Ψενγβ, υν θείαν παῖῖνοβ ΟΥἩ ΖΌΓΟ ΣΏΘΓΒ, νυ οι ΔῺγ μγο ]- 
Ὀϊι Ομ οὐ {6 ρματῖ οὔ ἴπε Αροβίῖθβ, σοῃβίβϑηιγ οὐϑεγνεὰ ἴῃ γῖτυδὶ 
Ἴλν.. (8εε {ναὸ ποία οὔ 41], 90.) Βηηῖ ου Οὐλγίξεέίαπε σοπυετί ει ἔγοια 
Οεπεος ννὰ8 Ὡοῖ δη]οϊπεά (ἢ Οὐ] ραϊίοη οὗ σοηίογπιίηρ ἱπ 4}} γε- 
Δρϑεῖϑ ἴο {π6 σεγοιη οηἶδὶ [(Δυν, Ὀυΐ ΟἾΪΥ, 848 ργοδείψέει ὁ} ἐδ6 καῖε 
(86:6 μὸν, 17, 10,1], ἃ 18. οοιηραγοὰ νυν Εχοὰ 834, 15. ἴεν. 18, 
44 ἃ, 26. δηὰ οοηϑ ΝἰϊΖϑος ἂς βεηδιι Ὠεογεῖὶ Αρμοβῖ. Αοῖ. 15, 49.), 
40 αὐϑίδίῃ ἔγοπη ἐογηϊοδίίοπ, δά 4}} {ἢ} πρ5 νυ ἢ οἢ τνογα ὉΥ ἴῃς εν 
Τοίδγγοι τὸ ἰάο δίσυ, δυο 85 εβδ(ΐπρ οὗἩ τωεαῖϊ οἴεγεά ἴο μέοϊϑ, ἴδε 
βεβὴ οὗ (Π] 08 βἰγαηρ θα, δηι ἔοοα οοτῃηροιϊηάεά νν"ιἢ Ὀ]οοά; (6 86 
οὗ ννῃϊοἢ νναὰ5. αἰνναγϑ ποῖά ἰὼ δΌπογγοηος ΕΥ̓ ἴῃ ενν8, βίηοε τ 
τηουρῖ 11 ἱπυοίσεα ἰαοἰαίτψ, οΥ αἴ ἰεαϑοῖ ννὰβ8 δὴ ἰηἀϊοδέϊοη οὗ ἃ τηϊηπὰ 
οἱ ἔα γοπηονοα ἔσο ἰϊ. 

Τῆλδι ἴτὸ νὰ8 ποῖ δηϊοϊηε Ὀγ τῆῇε Αροϑίϊοα οὐ ἴδε Οὐπε 6 ΟΠ γί9- 
εἰαη8, {Πππἰ [Πα δῃουϊά δοσομμηοάαίε (Ποη)ϑαῖναβ ἴο αἰΐ [ἢ ᾿πδεϊι ἴεν 
οὔ ιΠ|| (δγεπιοηΐδὶ ἴμᾶνν, ἀρὰ γοῖ τηαϊ {ΠΟΥ ἠϊὰ ποῖ ψίνα [ἢ θι ΔΗΥ͂ 
ΒΌΠΟΝ Ἰἰοσῆσα 85 οουά ΓΟΔΒΟΏΔΌΪΝ οδηὰ δὴγ τε ριοι)θῖ, 15 ρ]δΐίη, 
δοίἢ ἔγου ἴΠ6 τπΐηρς ἰἴ861, {πὸ ἀἰδοοιγβοα οἵ Ρεῖεν δηὰ “δπη68, ἰπ {6 
Ὁουηοὶ! αἱ Φεγυϑδ]θ (οἵ ΜΒ ἢ να γεδὰ ἴῃ {πἰ8 Ομδρίεγ), δηὰ 65ρ6: 
οἶΔ}}γ ἔγοπι ἰῃς Ἐρί58168 οὗ δῖ, δ]: [ὉΓ 4}} 10:686 Ὀ ἰδ ΠΙῪ δμονν (Πδὶ 
ὯΠ6 Αροϑιῖϊδ γωδηξι} γ δββοσίοαὰ ἔογ (πὰ πδνν ΟΝ εἰβιΐαη5 ἃ ἔγοεάοην ἔγου 
ὙΠ6 Μοβαῖς 1νν, δηὰ βιυἀϊουσῖγ τετηονεὰ ἔγοπιη ἴπαπὶ ἴΠ6 προαβϑὶΥ 
οὗ σδϑεγίηρ; ἰ(8 ῥγεοερίδ; 80, ἤοίψψενον, 88 ΠΘΤΟΓ ἴο0 ΟΒῈΓ δὴγ υἱοΐθποα 
1ο (ἢς Ἐεϊμίοη οὗ {πὰ 3 νϑ; δηά ἢδ νν88 ραγ(:ου τὴν οαγοίωϊ ποῖ 10 
Ἰεῖ [86 Δεννο ᾶνε οαυδε οὗ οβδησε αἵ δοίΐοῃβ υνῆνϊοἢ δοοηχοα ἰο ἰη- 
γνοῖνο ἸΔοΪδί συ, δπὰ ἴῃ τ.ι56 οὗ οοἷδ νὩϊοῖ ἴΠ6 Μοβαὶς ργεοερμίβϑ ᾿ηΐοτ- 
αἰείο ἀνθ ἴο ῥγοβεϊγίεβ οὗ ἴπεὸ σαΐο. ὅεἊς Νοδβϑεῖῖ ἀς νεσὰ ΥἹ εἱ 
Βαιίοης θεογοῖ. Ηΐογοβ. Λοῖβ 15. 

ἴη (Π6 σοηρτεραίίζοη, ἴοο, δα Αμιϊοοῖ, το τνᾶ8 οοιηροθεὰ οὗ 
726νν8 αηα Οσοι)εἶϊε8, (πΠ6 {ον ἢ (Ἰισ ϑιϊαῃ8 οὐὈϑογνοα (6 τἱῖοβ οὗ {ἢ 
ἽΜοϑβεὶς ἴκανν ; θυϊ (ογ ἴπ6 δαίε οὗ δνοϊἀΐηρ οβξηςς δηὰ τηδϊηϊαϊηϊος; 
σοηφροξά,) ἴῃῆ6 ει 16 ΟΠ οτ 888 ὑγογα βογδία θη ἴἢ6 υδ6 οὗὨ τηδδῖϑ 
ὠθκιοὴ τὸ ἰάοἶθ, τὴς δοβϑῇ, οἵ βυβοοαιο( δηϊηγαῖ8β, δηᾶὰ ἔοοα δοπλς 
Ροιιμάεα οὗἉ δ]οοά : ἀπά ἴπυ8 {πΠ6 76 νν 5} (ἢ γβι 'βη8 ̓ ϊνεὰ ἴῃ Ῥεγίβοϊ 
σοποογά ᾿νῖΓἢ σΟΠΡΔ ἢ ΟΠ5 0 δα Ὀεΐογε θδθὴ ἰάοϊαίθσθβ. ἘῸΓ ἰδ 
ἀπε Οὔβοσνδητα οὗ [ῃο586 ὑτεσερίβ ἴπ 6 αδητ]6 ΟἿ ΓΙ ϑ1 188 ϑϑβϑυμτηθα, 88 
ἡ. ψοσε, ἴῃ εἐπαχγώοιοί. οὗ ψἀνν]ϑἢ) ῥγοδβεϊγίαβ; 80 τῃδΐ 1086 εν ἢ 
ἢἰδι 8 γ γὰ δουπα ὈΥ τπεὶγ οὐνη [ῃ΄Κ (0 δοσουῃῖΐ (ὨΘΣΩ 88 ἔθ! ἰοννϑ 

δηὐ διἰοη 8. 66 [ον], 19, 88 ρα. Ῥὺῖ ψἢ16 Ῥαὺ] δϑὰ Βαδγηαθας 
Δροάς δἵ Απιίίοοῃ, (Π6 ρεδοα οὗ (πὰ ΟἸυγοῖ (ΠΟΤῈ ννα8 (του ]εα Ὁ 
εογίαίη (Πγἰϑι 88 Ῥο Πα ὈδΘη ἔογ ΠΟΥ οὗ ἴΠ6 δεοῖ οὗ ἰἢ6 Ῥηδγι- 
8668. 1686, ᾿ναν γε ἀναΥ ΌΥ Δῃ ᾿αϊοτηρογαῖα Ζ68] ἴῸΣ (ἢ6 Μοϑβαὶς 
[κνν, δηᾶ 4 Ὀ᾽1Ιηἀ ράγι Δ} Υ ἴον τμ εἶν δεοί, ἔ]56 Ὶν δἰ] εροα ἴῃ6 οὔθ 
οὗ ἢϊὰ Ἀμροκεβ αὖ δεγύβαϊεπι, δηὰ βεαϊηξαϊ πὰ ἐμαὶ (δ 19{18}5 οὗ τῆς 
ΟεηΣ 68 τνόσα 4} οὗ [πφῶλ ἰο 6 οἰγουπηςϊβοῦ, δηὰ Ὀσπδὰ ἴο ἰδ οὖν 



ΔΟΤᾺ ΟΣ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟΗ͂ΑΡ, ΧΥ, 469 
ἀξγυδηξθ οὐ (ἢ Μωθδΐο ἔκανν, ἱβ Ποὺ νοῦ] Βορα ἴο δ8 πιδὰς τὰ ἴΆΚΕΙΚ Οὗ Τὴ ϑδηεῆία ἴο 6 οοηξεῖγεά ὉγΥ 1ῃ6 Μεοεείϑῃ οὐ μἷβ [αὶ με 
ΝᾺ]. ΟΠ Ποννετς, ΔῊ ΠΟΓΕΘῪ νυῃ ἢ Οίδα Δέον 5 Ὀγοκο ουΐ πανθλξ: 

ΟΥ̓ ποθ {ἢ686 δίυγαγ ἐεἔδηήοιυν οὗ σοη)μ]οῖς ψιυάαίπσπι) ἀτγὸνν Ὁ οὐ ΤΏΔΗΥ (0 τῃεὶς ΡΘΡΕΥ, ΠΡΟ Β Βα ίβηγ ννα8 ἐμεγ εν βεπεγαῖφα. ἃ Βα: ᾿ἤδη 1ἴ σου]α ποῖ δ δαρμγεεθεά, Ὁγ Πα δυιϊμογίιγ οἵ ΡαυΪ 88 Ὁ Ὠδθα8, 1ἴ ννδ9 ἀεογιηηίηρα, ὃγ {68 σομηγοῃ βοηϊ ροηΐ οὗ Ὀοῖ 186 ΦΟὨΙΓΟνΟΤΩΥ Βῃ οι] δ Τείεγιθα, ἔν ἀεεϊδίου, (ὁ 18 1168 δηὰ Ῥγαβθγἴοσβ ἦννε]] ηρ; ἃ ϑ)ογυδαίε. Οὐ ἰδ δὐγινδ}» οὐ Γ 
ἔργα, οὗ Ῥϑὰ] ἀπά Βαγηαῦδς δἱ “εγυβα ει, ἰορεί πον τυ 801 Ὲ 41}65 
Δηικοοἢίδη ΟἸὨγίδιϊαη8, γγῆο πα δοσοπηρδιῖθά τἤθῃ, ιμ6. ἃ ἤζμετα 
“μα ῬΓεβογίειβ πεῖ ἰαρϑίῃεῦ τὸ ἀδοίάθ }νΐ8 ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΘΥ͂. ]ΟῸΒ 
Πδῃ δΥΌβ6 Ὧο {{{{|6 αἰδουιβδίοῃ (866 τεσ. 7). ΤὭσβθ ψνῆο "γε δ ἰατίοι τ} Οδ τς 8] γ τηδὶ ηἰβἰ ρα ἐδ υοε νεὶ 208} : ; : (Ὠοἷν ορὶπίοη : δὰ ἃ ᾿ΔὨΙΟΙΣ ἐδίπβ5, ἔργ ἴῃς ΡΌΓΡΟΒΘ ΚΓ ἐχοίτίῃρ ἃ ἀξαρα οὐΐυτῃ δραΐϊηδέ ἘΣ (Ώ6 ΜΣ Ρετβοηδ ΠΟΙΓΟεπο θα, αὐ τεπαθτίηρ ΠῸ ουεαίεη 6). ΟΟὨτῖβ, ἡΜοραῖο ἔν, {ΠΥ ἀγρϑὰ τῃδι ἴθαγε ννὲγρ διθοηρ (Πα Θεμεῖς Ε τωεῦῖϑ 

ΥεΏ Ἔχροβθὰ ἴὸ βα]ε ἰπ 16 τηδτίκει : (50 τμαΐ (Π6 γεαροῃ 18 “7 14 : 
-«᾿ γν ἢν ὕδηνεϑ Ῥατγίἰομίατχοα (ἢ 6968 μος ΨΠαὶ νν89 ἴο. 6 αν εκυϑοι ἱε αν εἶν, Ὀδοδιιδ8 ΠΟΥ Παὰ Βδϑῃ Ῥτγοδιυἱτεὰ Ὀγ ἴῃ6 ἀθογεε δὲ οἴρτϑι Δ ᾿ ἐν ἢδε ἔθεε σογς ϑισοῃρ, ἴῃς (Ὠγἰδεϊδπθ (μοθ6 ΝἘΡ 43 ΠῚ ἰρθῖγ δοσογάβε τὸ ἐβδις ὈΥ {με Αροβιῖθθ, απὰ (ῃ0δ « Ῥω ΤΕ] βΊουϑ Ρογβοῃ, ννὲ ἸδησῺ ἔτουι 1 Οον. ὅ, 8, 1,644. -- ἀοου.13.. Τὸ τμοβθα χρίι Οείβηάοιθ οὗ ἴῃς Μοβαῖς [᾿᾿ν 3...» οὐδε 6β8 τερ! θα, ἐμεῖς ΟΠ θεία νγετα, δῃὰ τγου]Ἱὰ 8{}}} οουν ἔἦ ἰς 4:7 ΦἪ ΘΥΘΙΥ δνῃρή, ἐο δα Θαπηοιἰϑηθα ἰο δὐβίαϊῃ ἔγοπη 8}} ἴος μΖα. " Ηδὰ ἰδ 88 οὗὨἨἍ τὴς ἀθονε-τηδπτίοπεα ἰἀπᾶθ αὗ ἴοοὐ; δαηὰ (128 :--" ΤΏΡΙΘΙΨ οὗ δοῆα οουἹὰ ὨΟΐ υϑι: γ (ἢ δχοϊυϑίοη οὐ (ἢ σεμ Γ -«{στ' 

ἔτι ὯΟΓ Οἢ ἔβας Ξοοοιηὲ οὐρῇ (8 ὁηιἶγα οὈδοινδποα -΄ ΠΕ Α] [μὰν ἰὼ θὲ εηϊοϊηβα ΟῺ (Ὠγἱδίίδπβ. Ἠδῆοβ δμὸ φ'ξ -“΄΄ 
εαϑέ!ν Ρεγοεῖνβ τὴν Ῥείδσγ, ἰὴ ἢἷβ ἀἰϊβοουγβθ, 1.88 πηδὰς Ὠ0 πραΣα 

ἴῸΞ6 ζαγης5, δηεὶ χανε ΠΣ86. ορϊεέος ἀραόπαν - πὰ -ὀ ῃά ΒΑΓ αθαΒ, τἰμδε πε σεωεξίεο ἀπαῦνσς. ἀπ 28. [1 βοριηρὰ ἴο Βέχω, Βοννανεσ, τὰν «πὰ: τσ : παν -τααῦ- δΟΪετηη]γ, 8δηα ἴῃ ἐδα ἔξβς ο οὐ τῶν τεσ πρυσ τιιν-- «-» 



470 ἈΟῚΤΒ ΟΥ ΤΗΒ ΑΡΟΒΤΕ5, ΠΗ͂ΑΡ. χΥ- 

1η6θ6 ΟΠ τ δι ΐδηβ ἴο Πεποοίοτι ἢ αὐϑοϊδϊη ἔγοιω δαϊΐϊηρ οὔ τῆ τεϑίάυδ οὗ 
τηρδὶ οεγεὰ ὑρ ἴο ᾿ἰά0]6, οὐ ἴα 68} οἵ βυβοοδίεα δηΐπιδὶβ, Οὐ ΔΩΥ 
[οοά οοτηρουμπάεα οὗ Ὀϊοοά, ἀηπὰ ἴο οδϑεῖαϊη ἔγοηι 41} 111ἰοἰς νεηογοδὶ 
οοηπεοίίοη. Τὸ τἰλ8 ορἱ πίοι Αἷϊ ργεβθῃῖ βϑϑϑηίθ, δὰ δὴ Ερίδβι 8 
γνυογάεα ἴο (ἰπδῖ εβεοί, δηὰ ἀρργονοὰ ὈΥ 4]}, νγαὰβ σεϊυγηθὰ ὈΥ {πὰ 
Βαπῃὰβ οὗ Ῥαυ] δηὰ Βαγηδῦαβθ ἴο ἴπ6 Οἢ γί ϑιίαβ αἵ Απιϊίοοβ. (866 
τοῦ. 80 8664.) 
“Τα ἀξογοα 861 (οὔδεγνεβ Ν᾽ (Ζ586}}}, ννΐο ἢ. 'ττᾶ8 ςοῃοεϊνοά ἴῃ 

ἐῃς διιογίοβι ΪΌΓΧΏΣ, ϑηηεδὰ ΟὨΪΥ {πὸ τηδϑῖβ ἔγοιι τυ ϊο ἢ ΠΟΥ ποσὰ ἴο. 
εὐδίδίη. γὴν ἴεν ννεγα ἴο Ὀ6 ανοϊἀ δά, ἀηὰ ποῦν ἔδγ, οουϊὰ Ὀοῖίεγ 
Ὀο τ ρΐ ἰὼ οδοῖ οοηρτεραίίοη, 88 τἴπιε, ρ͵δος, δη οσοδβίοη βῃου ὰ 
δάνἱϊῖ ΟΥ Γγεαῦ γα δυο ἐχρ͵αηδίίοη. ΤὭυ5 Ραυ] ἴο ἰπ6 Ηοπιδῃβ 14. 
δη( 1 (ον. 8, 10. ρίνεβ (δ ἴο υηάδεγείδη {Ππαΐ ἰῃ6 υ86 οὔ Δ}} τηδϑῖ 
ὑγ88 ἱη ἱξξεὶ  ἴτεε. Βυΐϊ δβδίῃςε ἢ Κηδιν ἔπαΐ ἴ0 πιδῆγ 118 ΠΣ ὈΘΓΙΥ 85 
γεῖ βϑοεηιθά Ἰἰσεηϊίουϑ δηὰ 1]Πἰοἱῖ, δηὰ 86 ἢ νυ ϑῆθα ἢ0 οὔβ ἴο δεῖ 
δραϊηδὶ (6 αἰοίαϊθα, ἤόνονοῦ τη ϊδίδβκαῃ, οὐἉ )]ῖ8 οννὴ οοπβοΐθηςο, δα 
ογάογ αἷ] ἴο δυϑίδιη ἔγομπι ἴπουα στηθδίβ ΟΥ̓ ἴῃ 6 υ86 οὗὨ νΠίοἢ Οἵ πο 9 
σοΐρῃϊ Ὀ6 οἤεηάοά, οΥ Ὀ6 ᾿ρεἰϊεὰ ἴο δοὶ δρβίηϑὶ {πεῖν ρῥγὶνδίβ ρεῖ- 
δυδδίοηϑ. ΕῸΓ {Π61Ὲ 18 ΠΟ Οἰϑο ΡΘΏΟΥ τ Ὠδίονεν Ὀδείνγεθη {ΠῸ δάϊηο- 
Πἰτοἢ8 οὗἉ 81, Ῥα] δηὰ (ἢ ἀδθογεα ἱϊβεὶ, ἐχοορί (Παΐ (ἢ 6 ΓΌΣΤΙΘΓ πιοῖα 
ΟΧΘΟΙΪΥ ἀεἤηθοβ (Ὠΐβ ἀυν οὗὨ δὐδίΐηεηοο, ὈΥ͂ ἐπα ϊσαῖίηρ ὈοΓ ἢ 1ἴ8 οαυϑε8 
8η4 ᾿ἰπη18; δηὰ δῇθν (παΐ Ὀγ τἢἷθ ἀυΐγ πο ροτγιίοη οὗ ΟἘγίθιϊδῃ 
Ῥἰθογίγ ννδθ αὐταρεά ; ὈΥ {{||8 τηθϑῃβ οουηϊογαοιίηρ; τ[ῃ6 αδιιδε οὗἉ {παῖ 
ἄδογεο, δηα ρτγον!αΐηρ; ἀρίηβί 1ϊθ Ὀεΐηρ ᾿πουρῆϊ {μια δα οἷι ΔὈδίπθῦοα 
ὑγ85 ἴῃ ἰἴδεὶ ἔ ΠΘΟΘΘΘΑΓΥ." 

Ετοιι 8}} (ῃδῖ ἢδ9 Ὀδϑθὴ ἴἢ5 ἴδ δγριδὶ οὐ (ἴδ Ὡδἴυγθ, οζοβδβίοῃ, 
δηὰ ἱηΐοηϊ οὗ (5 Αροθίοϊοδ! ἄδοτεθ, ἰἴϊ Ἀρραεδγβ αυΐῖο ενϊάσις (Πδὶ 
(Π6 Ῥγχϑοορῖ γαβρθοίὩρ δοϑιθησα ἴγοσι ἴἢ6 δῦονε δγίϊοἶεδ νγῶ8 ποῖ 
Βίνεη νὴ ἢ τἢ6 Ἰηϊοηϊ παῖ 1ς δου Ὀ6 οὗὨ ρεγρεΐυκ! Οὐ ζαιίοη (89 
ΤΏΔΗΥ ἴᾶνα ἱπηαηο4), θυϊ 16 ἴο Ὀ6 πυτηθογεὰ υυἱ ἢ ργεσερίδ οὗἉ ἰδῶ- 
ῬΟΓΆΓΥ ΟὈΪϊ ραιΐοη. ὅ66ὲ Νοθδβϑαεὶϊζ υδἱ βυργα, δηὰ Μιομδεὶϊ ἱῃ ἰοῦ. 
(Κυίη.) δηὰ ΝΙΖϑο ἢ; ἀς Πεογεῖο Αμοϑί, 

1. ἐδιδασκον τοὺς ἀδελφοὺς. ΤΉΘΒ6 ΡΟΓΒΟἢΒ ἃσα 80ρ- 
Ροβϑοά, θγ Πὶρμείοοι δηά Οτγοίϊ8, ἴο ἢν Ὀθθη 68 
οὗ Απίίϊοςς, ΟΠ γι βιϊδηςβ ἱπάθοά, θυ Ζοαϊουβ [ὉγΓ (ἢ 6 
Μοϑαὶς [ἂν δηὰ ννίο [δά ἔογ οσΥ θθθη ῬἢΔΓΙ5668. 
ἘΡΙΡΠδηΐυβ δηὰ ΒθΖὰ {π|ηκ [ΠῸῪ στογο (γι ηίῃυ9 
ἃ 15 ρδγ Ζηβ; ψὨϊοἢ 18, Ὠονονοσ, ἀσνοϊά οὗ 
Ρτοοί, δηά δνϑὴ οἴ ργοῦδὈ: γ. 

Κυϊηοοὶ 18 οὗ ορίπίοῃ (πὶ (86 Ὀγοίῆγθῃ ἀϊά ποῖ 
ἔγϑαῖ οἡ [15 δ δ)]οοὶ Ὀοίογο δὰ] δηὰ Βαγηδθαβ, ψῃο 
Ἃ1Π6Υ ἴογοβαν ψουϊά 6 Ποϑί]6 ἰο {ῃοὶγ νίονϑ, δυΐ 
στ τἢ6 ΟΠ γιϑιϊδη8 σοπογαϊἷψ, Ποῖα 1 πον οου]ά 
ἀγαν οὐδοῦ, ἴποῪ ΤὨουρῆς ἐηδι (86 ΑΡροβί]68 πνουϊά 
ΤΩΝ ψΠαΐ 1 ψὰ8 ποῖ ἴῃ {Π6Ὶ]Γ ρόν ΟῚ ἰο ψΠΠΠοΟΪά. 
15 ΠΊΔῪ 86θῖη δ νδιϊδησα τ [Π6 ψογὰβ οὗ (ῃ6. 
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Ἰδχί νϑῦβ6; δυΐ ἴδ γα 866πὶ5 ἰο 6. (δὲ 1 41856- 
ΒΉ] Δ Έηρ᾽ {Π|686 οΟρίηοη8 πον αὐοϊαφα Ῥδὺ] -Δηα Βατ- 

. δᾶ ῦδ8, ψῆο, Πονανογ, οἡ Ὠρϑαγίηρ οἵ 1.656 βθογαί: 
ΘΟ 865, δουρῆἢς (δι οὐ, ἰη οτάογ ἰο οοηξιίαᾳ {Π61Γ. 
ΤΟ ΒΟΠΙΏρΡ58 ὈΥ ἀγραπηθηί. τ αμος 4 
᾿Π1, περιτέμνεσθε. ΕἸΓΟΙ ΠΟΙ ΒΙΟῊ 18 ποτα ραΐ ἴῸΓ (ἢ6 
ψ ἢ οἷα οὗ {π6 στα] 1νν. δὸ Ψ9σβαρῃ; Αηΐϊ. 20, ὦ, ὅ. 
(εἰΐρα ὃγ Ὗ ͵ εἰ5.) δυνάμενον δὲ αὐτὸν, ἔφη, καὶ χωρὶς τῆς 
περιτομῆς τὸ θεῖον σέβειν, εἴγε πάντως κέκρικε ϑηλοῦν τὰ 
πάτρια τῶν ᾿Ιουδάιων, τοῦτο εἶναι κυριώτερον τοῦ περιτέμ." 
γεσθαι. ὅ6ε ατοίίυ5 δηὴ ὙΠ ΌΥ. 

1. τῷ ἔθει Μωύὐσέως, “ἱ. 6. ““ δοοοτάϊηρ; ἰο {Π6 ἰη- 
8{Π|10η8 οὗὁἨ Μοβεβ." Τῆεβθ ψϑίθ, ἱπαάθθά, τογα 
δησίοης {ΠΔη {Πη6 {ἰπη6 οὗ Μοβθβ, δυΐ {Π6Ὺ ψἜΓῈ σΟῃ]- 
τηΔηἀεἀ ὈΥ πη. Σωθῆναι, 1. 6..““1ο 6 ραιΐα 615 οἵ 
{Π6 [6] ςἸγ ἴο θ6 δχρθοίεὰ ὃγ {π6 Μεββίδῃ."" ᾿ 

, 9. γενομένης οὖν στάσεως καὶ συϑητήσεως. Στάσις 
ἢ ΓΘ, 88 οἴθη, ἀδηοίθϑ οὐΪγ αἀὐἰδασγεεπηιθηὲ 7 ορίπίοη 
οἵ νἰοἢ 5686 Μυπίῃ οἰ68 δΔῃ ΘΧδιηρ 6 ἔγοιῃ 1 οάοτγ. 
ϑῖς. 678 ν. Εὐμένης φοβούμενος μὴ Δία τὴν πρὸς ἀλλής-. 
λους στάσιν, ἐυχείρωτοι καταστοιθώσιν ᾿Αντιγόνῳ συνεβού- 
λευσε. 1 Δῇ΄α  ϑοῇγ]. Ρεγβ. 744. λόγος κρατεῖ σαφηνῆς" 
τῷδε γ᾽ οὐκ ἔνι στάσις. ϑ΄οβοὶ. ἴῃ Επτρ. ΡΗοη. 412. 
οαϊ. δ Κηδοσ. Βρ. Ῥοδιοθ οὔβογνββϑ ἰπᾶΐ [ἸὉσα 
στάσις, Ὀδίης ργοϑαϊςαϊοά οὗ Ρδ0] δια Βδγηδρά8, οὐρῇ 
Ποΐ ἰο θ6 υπάογϑβίοοα 1η {6 βοὴβ6 οὗ ἐωηιμίξ οὐ 56: 
ἐϊοΉ, 45 [λΚο οἰβον ΘΓ ι.565 {πΠ6 ψοτα. ““ ἔνρη (ἢ6 
ψογα αἰδδοηίίοη (ΠοὨτἰη 68 Π6), ψὨΙοἢ {Π6 Ε'. Τὶ Ποτα 
1,868, 566Π18 (ο Ὀ6 ἴοο βίγτοηρ ἃ ΨοΓα (ὁ0 δ6 υ86α ψἤΘη, 
ΔΡΡΙΙΕα ἰο Ῥαυ 5 θοῃανίουσ. [ὃ ψοιϊα {Πογθίογα 
ὩΠηαἀογβίδηἀ στάσις ἴῃ 118 ὈΓΠΙΏΔΓΥ δηα πιοβί [1 Γαΐ. 
86ῃ86, αὶ δέαπϊηρ οἵ δίαπαάϊησ μρ. Ἐφ ψῆο 18 ροϊηρ’ 
ἴο ΒΡΘΔΪζ ἢ ΔΠΥ͂ 8556 10] ΠΟΠΊΙΏΟΙΪΥ βίη 5 ὉΡ Ὀοΐογα 
ἢς Ὀερίη5. Τί Οδιη816] δέοοά τῷ Ὀδίογα ἢ6 βροκο 
ἴο {π6 σουποὶὶ (Ὁ. ὅ, 84.), ἀηά Ῥαὺϊ ἤδη ἢ6 βρόοῖο ἴο 
16 Φὁν8. (Ὁ. 18, 16.) ᾿ " 

Συξήτησις, α αἱδρμέαξίοη. 
2. ἔταξαν, ἐΐον ἀοέεογηιϊηφαά, νὶΖ. {ἰπ Ὀγοίηγοη, {Π6 

η16 ἃ το θ 6 γ8 οὗ ἰδ6 (μυτοῖ ; οἱ [Πα ηωροεὶ ἐξ 
Ἀοοίοδία, ἃ5 Ἡδιηϊηοη ϑῈΡΡΟΒ6Β ; 511}}} 1685. ἐποβο 
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τη 66 ΟΠ δι δ ἴο ποηοείοτι ἢ αὐδίδϊη ἔγοσα οαϊΐηρ οὗ τῇδ γεϑίἀυ οὗ 
τηρϑὶ οβεγοὰ ὑρ ἴο ἰάοἾ6, οὗ ἴπο ΠΠ68}} οἵἉ δυβοοβίεἀ δηϊπιαὶβ, ΟΥΓ δ 
ἔοοά οοιηρουπάδάα οὗ δἱοοά, δηὰ (ο αὐοίαϊῃ ἔγομη 8]} 1}1Ἰοἷϊ νερογεδὶ 
σοηποοίίοη, Τὸ τἰνϊ8 ορ! ἰοῦ 4] ργεϑδθηῖ δϑϑοηϊθ, δηά δὴ Ερίβιὶα 
γνυοταεα ἴο ἴπᾶΐ εθδδοί, δὰ ἀρργονοὰ ὈΥ 4}}, νγαα σεϊυγποὰ ὈΥ ἰἢ6 
Βαῃαϑ οὗ Ῥα}] δηὰ Βαγηδῦαθ ἴο {π6 ΟΠ γϑι ἰδ δ Αητοοβ. (8:6 
γε Γ. 30 8664.) 

“ΦΤΠα ἀδογϑα ἰϊβαὶ ἔ (οὔδεγνεβ ΝΙΓ280}}}, νυ θοῦ τὰ8 ςοῃοείνοα ἰῃ 
{ἢ} διοτίεδί ἴσῃ, ϑηηδα ΟὨΪΥ [6 τησϑίϑ ἤγοτῃ τυβιίοἢ ΤΟΥ τσοσὰ ἴὸ 
δὐϑείδίη. ἤν ΠΟΥ ογ ἴο 06 ανοϊ( δ, δηὰ ἴονν ἴαγ, οουἱὰ Ὀεῖῖοῦ 
Ὀο τα ρ ἢ ᾿ῃ δδοῖ οοηρτοραίίοη, 88 τἰπιε, ρίδος, δη οοοδβίοῃ δουϊά 
δάνἷῖ ΟΥἩ ΓΕΑΌΪΓΕ δυο οχρ᾽δηδίΐοη. Τῆυ5 Ραμ] ἴο ἴΠ6 Ποπιδῃβ 14. 
8Δη4 1 (ον. 8,10. ψίνεθ ἰδῶ ἴο υπάεγβίδμα {παὶ ἴΠδ υϑ6 οἵὨ 4}} τηϑϑϑ 
Ὅ85 ἐπ ἱξεὶ  ἴτεασ. Βυϊ δβίποε μ6 Κιιοιν {παῖ 10 την 18]}8 ΠΣ ΌΘΓΙΥ 895 
γοὶ δεεηθά Ἰἰοεητίουβ δηὰ 1Πἰοἰῖ, δηὰ 886 ἢθ νυ θεά ἢ0 οπα ἴο δεῖ 
δραϊηϑί ἴδ αἰςίαῖ68, πον ΛΘ τηϊδίδεη, οὗὨ ἰγ)]8 οὐνὴ δοπβεΐεησα, δα 
ΟΥ̓ΟΓΒ 8}} ἴο δὐυϑίδιη ἔγοπι ἵππους σωθαίβ ὉΥ ἴἢ6 ι.56 ΟΥ̓ ψῇῃϊοῖ, Οὐ ΝΕ 9 
σηΐρῆϊ Ὀ6 οἤεηαοά, οΥ Ὀ6 ἱωρεϊεἀ ἴο δοῖ ἀρ πεῖ ὑποὶγ ῥγίναϊα ρεζ- 
δυδ5ίοη8δ. ΕῸΣ (616 8 ὯὨῸ (ἰϑογο ρα ΏΟΥ Ὑμδίενον Ὀεΐννεθη {Π6 δά 0- 
ΠἰτἰοῺ8 οὗ 81. Ῥαὺὶ δηὰ 6 ἄθογβε 18], ἐχοορί ἴπαΐ (Π6 ΤΌΓΠΊΕΥ ΠΠΟΓΟ 
οχϑοιὶϊγ ἀεῆηεβ (ἢἷ8 ἀυΐν οὗὨ αὐϑιϊηθησα, ὈΥ ἐπαϊσοαιίηρ, Ὀοΐῃ 18 οαυϑε8 
δηά ᾿ἰπιῖῖ8; δη βῆονγ (παϊ Ὁγ (Πἷἰ8 ἀυγ πὸ ρογίίοη οὗ (ΟΠ γβιϊδῃ 
Ἰϊθογῖν νναβ αὐτί ἀρεά ; Ὁγ (8 τηθδῃ8 οουηϊεγδοϊίηρ ἴῃ αδειδα οὗὨ {παῖ 
ἄεογεεο, δη ργονϊΐηρ ἀρδίηϑί ἐϊθ Ὀεΐηρ ᾿ἰπουρἢς {μΐ δα οἢ δοδιϊπεηος 
ὑγ85 ἴῃ ἰ(β6 }  ὨΘΟΟΒΘΑΓΥ." 

Ετοιι 4}} (δὶ 89 Ὀθθῃ (ἢ ἴδ δγρυ δὶ οὐ πε Ὡδίυγα, οοοβδίου, 
δα ἰηΐοης οὗὨ (ἢΐ8 Αροθίο!οδὶ ἄἀδογεθ, ἰϊ ἜρρδδγΒ αὐἱΐΐε ενϊάοιὶ {παῖ 
1Π6 ρῥχγεοορῖ γεϑρθοίηρ δοδίϊθηοα Το ἴ806 δῦονα αγίϊοϊοβ νγῶ8 ποῖ 
ξἴνεη ννῖἢ τΠ6 Ἰηϊοηῖ {πὶ ϊ δῃου ὰ ὃ6 οὗὨ ρεγρεῖυλ! οὔ] ζαίίου (85 
ΤΩΔῺΥ ἴἰᾶνα ἱτηα 64), Ὀυϊ ἰ6 ἴο Ὀ6 πυηθεγοὰ υυῖτν ργεσαρίδ οὗ ἰετη- 
ῬΟΓΆΓΥ ΟὈΪ] ἰίοη. 8566 Νορδβϑεὶῖ υδὶ δυργα, δηὰ Μίοδεὶὶδ ἴῃ 106. 
(Κυίη.) ἀπὰ Νί(ζϑοῦ ἀθ Ὠεοοσγεῖο Αμοβί. 

1. ἐδιδασκὸν τοὺς ἀδελφοὺς. ΤΉΘ6Β6 ῬΘΓΒΟΉΒ 8Γ6 8300- 
Ροβοά, ὃγ ΓΙρμιίοοι δῃὰ Ατοίῦῖι8, ἰο ἢᾶνα θθθη 968 
οὗ Απιεϊοςῆ, (ἢ γι ϑιΔη5 ᾿ημάἀδροά, Ὀυϊ Ζοδ]ουβ [ῸΓ (ἢ 6 
Μοϑαὶς 1ἂν, δηὰ νῇο δά ἔογηοσν ὈΘοη ῬΏΔΓΙΒΘ68. 
Ἐρ᾿ρῃδηῖυβ δηὰ Β6Ζὰ {πηκ [ΠΘΥ σοῦ (δε ηίπ5 
8) ἢΪ8 ρδγ Ζᾶη8; ΨὨΐοἢ 18, Πόνανοῦ, ἀσνοϊὰ οὗ 
Ρτιοοῦ, δῃά Ἄβνϑθὴ οὔ ργοῦθδὈ: γ. 

Κυϊηοαὶ 8 οἵ ορίηΐοη (πὶ τῃ6 Ὀγοίῃγθη ἀϊα ποῖ 
ἐγθαῖ οἡ (ἢϊ8 ϑιδ)εοῖ Ὀοίογα δὰ] δπηαὰ Βαδγῆδθαβ, νγῇο 
1Π6Υ ἔογοβαν ψουἹα 6 Ὠοβι116 ἰο {ῃΠοὶς νον, δυΐ 
τε {πΠ6 ΟἸὨἸ γιβϑιϊδη8 σεπεγαΐίν, ψἤοτι 1Γ ΤΠ6Ὺ σου ά 
ἄγαν ονθγ, {ποὺ (πουρῶς ἐῃαὶ (ἢ6 ΑΡοβί]68 σουϊὰ 
ἼΩΝ ΜΠ δῖ 1Ὁ ψγὰ8 ποῖ ἴῃ {Π6]Γ ῬΟΨΘΓ ἰο ψΠΠΠΟΪά, 

ὮῚ5 ἸΏΔΥ 566πὶ δ νδιΐδποθ ἢ (Π6 ψογαβ᾽ οὗ {ἢ 6, 
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Ὡθχί νϑῦβδ; δυΐ [Π6 ἔτ ἢ 566π15 ἰο 6, (ἢδί 1η 411586- 
ῬΏΠηΔΈηρ {1686 ορὶπίοηβ {π6 } ανοϊάφα Ῥαιυϊ -Δηα Βατ- 

. δαῦδϑ, ψΠο, Βονανογ, οἡ ποαγίηρ οὔ 1656 βθογοί: 
σοι η86]9, Βουρἢς (Πθιη οἷ, ἰῃ οτάογ [0 σοηξαίθ {Π6]Γ΄ 
ΤΟΔΒΟΠΙ 95 ὈΥ ἀγραυπγεοηί. : 
1. περιτέμνεσθες ΕἸΓουΙ ΟἸβίοη ἰ8 ποτα ρὰΐ ῸΓ (ἢ 6 
ψ οἷα οὗ 1η6 τα] 1νν. 80. 9σβαρῇ; Δηΐϊ. 20, ὦ, ὅ. 
(οἰ6ἀ ὃν Ὑ εἰ8.) δυνάμενον δὲ αὐτὸν, ἔφη, καὶ χωρὶς τῆς 
περιτομῆς τὸ θεῖον σέβειν, εἴγε πάντως κέκρικε ϑηλοῦν τὰ 
πάτρια τῶν ᾿Ιουδάιων, τοῦτο εἶναι κυριώτερον τοῦ περιτέμ.- 
γεσθαι. 866 Οτοιίίβ δηή ὙΠ Όγ. 

1. τῷ ἔθει Μωσέως, “Ι. 6. ““ δεσοτάϊηρσ ἴο (88 1η- 
8{Π{1|0η8 οΟΥὮἮὈ Μοβο5." ὙΤἤθβα ψϑγο, ᾿μάθρα, τογα 
δησίοηί (ἤδη {ῃ6 {ἰπη6 οὗ Μοβοβ, θυΐϊ [ἢ6 Ὺ 6 γα σοιη- 
Ἰηδηἀ δα ὈΥ πη. Σωθῆναι, ἱ. 6. .““1το 6 ρᾶγίδιουβ οἵ 
186 ἐῈΠοἰγ ἴο ὕὑ6 Ἔχρϑοίδα ὃγ (ἢ6 Μεβϑβίδῃ." 3 

ᾧ, γενομένης οὖν στάσεως καὶ συϑητήσεως. Στάσις 
ἢ6 ΓΘ, 848 οἴἴβη, ἀδηοίθϑ οἡἹῪ ἀὐἰδαρσγοοηιθηέ ο7 ορίπίοη 
οἵ νι σἢ 5θη886 Μυπηίἢ6 οἰἴ65 δὴ ΧΡ 6 ἔγοιῃ Ὠιοάογ. 
σ᾽Ο. 678 ν. Εὐμένης φοβούμενος μὴ Δία τὴν πρὸς ἀλλής-. 
λους στάσιν, ἐυχείρωτοι κατασταθώσιν ᾿Αντιγόνῳ συνεβού- 
λευσε. 1 ἀαα Ξοἢγ}]. Ῥεγϑβ. 744. λόγος κρατεῖ σαφηνῆς" 
τῷδε γ᾽ οὐκ ἕνι στάσις. 8.0]. ἴῃ Βθτὶρ. Ῥῆση. 412. 
δα. Ψαϊοκηδοσ. Βρ. Ρϑᾶῖοα οὔβογνθϑ ἰπδὲέ ἰ6σα 
στάσις, Ὀοίηρς ργοαϊςαίεά οἵ Ραυ] Δα ΒαΑγηλθ48, οὐρῇ 
Ποΐ ἴο θ6 υπάεγβίοοα 1 [6 86η56 οὗ ἐμηιμἰξ οὐ δα» 
ἐϊοη, ἃ5 ἴλιΚοὸ οἰ βο 6 ΓΘ 0.568 {π6 οι. ““ ἔνρη {86 
ψογα αἰδδοηίϊοη (Ποητηπ68 [16), ΨὨϊοἢ {ἢ 8 Ε,. Τὶ, ἤΠοτα 
1.868, 5668 ἴο δ6 ἴ00 5ἰΓοηρ ἃ οτγὰ ἴο με υϑοα ψ ἤδη 
ΔΌΡΙΕα ἰο Ῥαυ 5 Ὀομανίουσ. [ψοι]αὰ {πογοΐογα. 
ὨΠαογβίδηα στάσις ἴῃ 18 ΡΥΓΪΠΊΔΤΥ δηα πιοϑβὲ ]1ογαΐ. 
86η56, α δέαπεϊηρ οὐ δίαπαϊΐϊηρ ἢρ. δ Ψῆἢο 18 ψοϊηρ' 
[0 ΒΡΘΔΚ 1 ΔΠΥῪ 8556} ὈΪΥ σΟΠΊΠΟΙΪΝΥ βίδηαἀ5 ἃρ ὈοίοΓα 
βε Ὀερίη8. Τίυβ Οδιηδ}16} δέοοά πρὸ Ὀδΐογα ἢ6 βροόκα 
ἴο {π6 σουποὶϊ (Ὁ. ὅ, 84.), δηὰ Ῥαιὶ ν ἤθη ἢθ6 βροκο ἴο 
16 Φὁν8. (Ὁ. 18, 16.) 

Συβϑήτησις, α αἀἱδρμέαξϊοη. 
2, ἔταξαν, ἐΐεον ἀοέογηιϊηφα, νῖΖ. {π6 Ὀγοίπγοη, {86 

ηϊ6 ἃ τηθιθογ8 οὗ {π6 Ομυτοῦ ; οἱ {πΠ6 ρωροδὶ ἐξ 
Ἐοοίοοίαο, ἃ56 Ἡδιηϊηοη 500 0Ο868 ; 5{}}} [685 {Π086 
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ἈΠσΚηον ] οαρο8 (δαὶ (ἢ6 ἀδόνα εἰρη βοαίίοη 18. ψ ε]] 
ἐουσηάοά, δι ᾿ι6 σδη 8566 πο ουΐάθησο ἰδ 10 15 80 ἴο δὈ6 
Ἱπίογριοίεα λθγρο. ὙΠ ([Π6 ΠοοσίοΥ 5 ἸΠ4 01} } ἴσ 866 1 
ψ 6 πᾶν ποίῃίηρ ἴο ἀο, δι ἔλγ πογα ἰθαγηθα πηθῇ ἤδΥθ 
Ἰοὴρ βθθὴ [ἢδὲ 1ῃ6 Β6η86 οὗ χειροτονεῖν, ἔῸΓ ΨὨ]Οἢ {Π|6 
Ῥγεβογ θυ Δ 80 80ΠΠΠπ)͵Σ’2σοηίοηα, ἸΏνΟΙν 68 86 ἢ ἃ Πατϑῇ- 
ὮΘ85 88 (0 θ6 ΙηΔα πη 155101[6. Ιπαφρα, 6 ΠΔΥῪ ἴπτον 
αἸιθ ὁπ ργοϑαπάς οα ἐΐθηι, τι ΓΟ] ΌΪΓΟ 8η ἘΠΕ οἵ 
ἰχειροτονεῖν ἰῃ {116 86η86 ΟὗὨ ““Δρροίηϊ ΔηΥ͂ οδ εἰεβείεά ᾿ 
ὈΥ δηοίμογ." Ενοπ ἐῤοσθ (ὐπιπιοηϊδίοιβ ἀο ποῖ 
αιιοδίϊίοη (πὲ ἐπιροοίἐϊοπ οὗ ἠἡαπαάς Δοςσοιῃρδηϊθα {ἢ18 
δοΙ θη ογάἀϊηδίίοη. [185 ποῖ, οψονοσ, ἴο θ6 ἀδηϊρά 
1ῆαι. ([ἢ6 Αροϑβι168 ψοι!]Ἱά βῆθνν ἀδίδγθηςσθ ἴο {Π6 ορί- 
ΠΙΟΉ8 8π4 νν]βῃ658 οὗ (ἢ 6 ΡῬ6ορ]θ οἡ βϑυςΐ 8Πη οσοδβίοῃ. 
"τ 98, παρέθεντο αὐτοὺς τῷ Κυρίῳ, ““ τῆ 6 σομητηοηἀ6α 
θαι ἰο {πὸ 1, ογά." [ σδῃ ΟΥ̓ ΠΟ Π]6Δ8 Δρτθ6 νυ] ἢ 
Καυϊηοοὶ, ψῆο σοηϑιάθγβ {Π15 848 ἃ Ιῃ6Γ6 υασέεαϊοίονν 
)ονγηίμία: (Οθυϊδίγ {86 ραββαρεβ ἴο ψ θοῇ ἢδ δρ- 
Ῥ68]8 ΜΨ11}} ποΐ ῥγονϑ ἴζ ; 8ηά6, δἱ 41} ενβηίβ, (ἢ 6 βοΐθηι- 
ΔΙῸ οὗἁὨ τῃ6 Ὀιιβίη6585 σοηπροοίοα ΜΠ (ἢ]8 ΘΧΡΓΘΒβίοἢ 
'τηιιϑί ἐδ νὰ ἴ(ῃ6 βίγοηρεοβί β6η86 (δῖ 106 ψογάβ 
άπ. ΓΠδ οἴ οΓ ραββᾶρθϑ οἰδϑδοα ὈΥ δ] θυ ΒΏΘΓ, 
ἼΠ ΠΙΒ Ι6Χ., ὑηᾶογ [Π15 Ποδα (45 1 Τίπ). 1, 18. 1 Ῥοί. 
4, 10.), ἅγα ἢοΐ ἴο {Π6 ρΕΓΡΟΒ6, 51ης6 ἔῆογα 1Π6 βθῆξεθ 
:15 ἴθ σοὶν οοηιριὶέ, τοοοηυποπά. ΟἿ τ}]8 β'ρσηϊδοδίίοη 
᾿Κυρκὲ ρῖνεβ ἘχδπΊρ] 68 ἔγτοιη «{Ό5θρῖι. Δηΐ, 16, 18. Ὀ. 
.δ70. παραθησόμενος ᾿Αντίπατρον τὸν υἱὸν παρεληλύθει 
Καίσαρι" δι ΒΕΪ], Ρ. 769. αἷς σωτῆρα τοῦ πατρὸς παρεθέ- 
“μὴν. [Ὀ14. ς. 17. Ρ. 760. παρατίθεται τὴν γυναῖκα. 

28 ----2606. Πέργη. ὅ66 1Π6 ποία οἢ 18, 18. Οη 
᾿Αττάλεια 866 ἴῃ6. ΟξορΓΆρἢο 18. 
ως 30. Ὅθεν ἦσαν παραδεδομένο.: ΜΈ (Π6 ὅθεν Οοιη- 
:πηθηίαίογβ να ὕθθη ποῖ ἃ {116 ρουρίοχθα. ὌΠογα 
.ΒΘΘΙῺ8 δῇ ἸΠΟΟΠΡΤΙΠΥ͂ 1Π ΓΘΠ ΘΙ, ἃ8 ΟἿἹΓ ἰΓΔΉ ΒΓ ΔίΟΓΒ 
ανα ἄοηῃθ, ““ 2γοπι τοΐθησο τΠΟΥ πὰ Ὀδθη σγϑοοι- 
τηϑηάρα." Ηδεπβίογμηβιιβ δα δ ΚΉΔΟΥ ἴον ἦσαν 
-σοπ]θοίαγα ἤεσαν,. “ τοίη ψ]δησα {πον Πα ροηα το- 
σοηιηθηάθα. Βαΐ οὗἉ {δὶ ἴογῃ), ἴῃ (ἢ}18 86η86,1 
-Κηο ΠῸ ΘΧαπρ]6 ἴπῃ {Π6 Ναν εβίδιηθηξ. ἴ 8πὶ 
ΓΘ γοίογο τοῦτα ᾿πο 6 ἐρ ἀρτθο ἢ [Πο56 ψ}}0. (85 
Ἐοβδηπι., δι] θα5., ἀηα ΚΚυϊη061,) ἰΔΚο ὅθεν ἔοΣ ὅυ ; 85 
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ἴη Μαῖίι. 45, 24. ἃς 9θ0.. Δηὰ Εχοά. 80, 86. Ιηάερά, 1 
ὙΘΙΘΏΟΓ ὁ ἢᾶνα πιο ΜΠ Β6νΟΓΆΪ Ῥδββᾶροβθ 1Π 
ψ οἢ ΔΓΘ 5: 0}}}8Γ οἰδηροθ θαίνθθη δάνογ8 οἵ ρίαζε, 
88 ὅπου Δηἀ ὅποι, ΘΒρΘΟΙΆ ΠΥ ἴῃ ΤΠυσν 468. [ἢ τπηοβὲ 
οὗ ἰἢθ686 {Π6Γ6 Ἀρρθᾶγβ ἴο ὃδ6 δὴ εοἰξίρμεῖβ, οσσδϑιοηθα 
Ὀγ ὑνο οἶδυβ65 σοδ  ϑβοίηρ 'η10 οη6. Τῆι [Π6 861156 
ἤδγο βθθὴβ8 ἴο Ὀ6 8ἃ8 [οἱ] ον: ““ ἀοραγίίηρ ἴτοιῃ 
Μ ΏΘΠΟΒ, οΟΥ ἔγομῃ {ἢ6 ΡΙᾶσα ποῦ (ΠΥ ἢδά;,᾽ ὅζτο. 

Παραδεδομένοι 18 Ἔν ΔΘΏΓΠΥ ϑΥποηγηου8 ὙΠ ΠῚ {Π6 
παρέθεντο γυϑὲ Ὀεΐογα, δη ἃ 5:ρη 168 τ δοοπιπιθη εἶθ. 

Φη. ἀνήγγειλαν ὅσα ἐποίησεν ὃ Θεὸς μετ᾽ αὐτῶν. Β6Ζδβ, 
Ριβοδίοσ, αηὰ ΗἩρίηγιςἢβ, γοηθσ μετ᾽ αὐτῶών ““ μοῦ 
1ρ503. Βυῖ {Π18 Ιηςογργοίδιοη 18 ποῖ 5810 ἸΘ ΠΥ 
δας οσΖοά, δηᾷ 15 1π{{|6 βυ 1 }40]6 ἰο {Π6 οοπίοχί. 1 
Ἀγοίδσ, ψ ἢ 1[Π6 Αγαβρίς νογβϑίοη, 06 θοῦ, ατοί,, 
Ἐοβοημ., δα υϊη., ἰο [ΔΚ6 μετ᾽ αὐτῶν ἴον αὐτοῖς, 
“ψῇῃδί αοα ἢδα ἄοπα ἐο ἰῃδ6η1." [{ Ἀρρϑᾶγβ ἰο Ὀ6 ἃ 
γορείαν' ἑάϊοηι, Δ ἃ 185 ΘΧΘΟΙΓῪΥ 51:0}}18Δ 0 ΟἿΘ 1ἢ ΟἿΓ 
ον ἰδησυαρο. [26 Π1θὺ, ατοῖ., δηὰ Κυΐη. ἀσοουηΐ 
τι Ηοδναΐδηι, Δα ΓΟΙδσ ἴο ἃ 5811|118 ιι86 οὗ ὩὩ» 
8η4 ΤΩΝ ἴῃ αδη. 9206, 29.. )οιυί. 10, 91., δηὰ 24. 8, 
856. Απά 80 Τοῦ. νῦν κατὰ τὸ ἄριστον ἐνώπιον σου 
ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ (ἴον ἔμοῖ), ἀπ 8, 16. κατὰ τὸ πολὺ 
ἔλεός σου ἐποίησας μεθ᾽ ὑμῶν. Ζυάἢ 8, 26. ΤΠ δχ- 
ῬΓοϑϑίοῃ δᾶάνογίβ ἴο [ἢ6 Ὀθηθῆϊςβ σης Οοὐ δὰ 
νουσῃϑβαίρα ἴο {πσθ, 1πΠ6 ἀρ]: νογδησοβ Ης ἢδά 8θηΐ 
{Π6τ, δηά {6 βϑιισσθ85 ψι ἢ ψ ῃϊοῦ Ηδ. ἢδα 0] 6586 ἀ 
ΤΠ 61 ἸΔΟΊΓΒ. ᾿ 

Θύρα (ψδησ6 ΟἿ ἀ00)) 5: Ώ1ΗΏ68 Πραγαι νον οὐοα- 
δίοη, ορρογέμηϊέψ (866 ῬΑΪΔΙΓΘΙ) ; ἃ58 10 1 (ον. 16, 9. 
ΨὮΏΘΓΘ 566 Ε]βηοῦ δηα Υεἰβίθιη. δὸ (ἢ6 [1 δἰ] 720γ685 
84 7απμα; οὗ ψὨΟἢ ΠΙΔΏΥ ΘΧΔΙΏΡ]65 ΓΘ ρίνοη [ἢ 
Ἐδοοίο αἰ18 ἰοχίσοη. [Ι͂Ιἢ ΠΠυβίγδοη οἱ {ἢ 15 Υ δἴβ8. 
ἢδϑ5 τ [Ο]]οσνίηρ γτοίδγθησθθ. [ηΐγ. 1ὅ, 4. ΤΚ6Ὶ1, 
γῷ. 10, 87). Ὅὅδη. 21], 28. 424, 19. 26, 19. 4Ζυά. 11, 
27). 15,8. ΒΕΓ 1,8. 2. άπ. 2,6. 39. . 

ΓΗ͂ΑΡ. ΧΥ. 

Νον ἴῃ Ομυγοῦ οἵ Φογυϑαϊοι Πα, δίϊοσ ιὴ6 σοῶνοσθοη οὗ (οχ».» 
φε Ἰνι8, μεγοείνει ("δῖ ᾿ϊ νναθ ἀρτεεδῦϊα ἴο {με Ὀϊνίηε ν1}} [παι θη. 

2 ῷ 



ἀβ . ἈΟΥΒΘΟΥ ΤῊΝ ΑΡΌΒΤΙΚ8, ΟΗΑΡ. χτ΄. ᾿. 

ἐϊ]ρ6 οὶ οἰγοιιποςείεεα ββου]ά δὲ γεοεϊνε ἰηίο [με Οτϑιϊδη ϑοοὶςι 
(ς.11.); 8δπὰ ἤιοπὶ [δῖ {ἴπ|6 ἴῃ ἀοσίΓπε5 οὗ {με ὕὐδρεὶ ννογε πλοῦς 
ψ]άεἶγ ργοραραῖοά δπγοηρ (6 (σοη{1168 (11, 20 564.), Ἔβρεοία ν ὉῪ 
16 αἰὰ οὗ Ραι] δηὰ Βουγπαῦδϑ (866 18, 1 864. δπὰ 48, 14. 1, 97.), 
υηάεν {πὸ ϑ[Ἰρυϊαιίοη, ἰπαὶ ἘΠΠ6Ὺ δου εἰ οὶ ἱπημοθα ὑρου ἤθη {πὸ 
ὨΘΟΘΔΒΙῪ ΟὗἨὨ εἰγουτοςϑίοη. Νονν ἐἤοϑο ννῦο ἢδα Ὀεσοτηε (τ δι 8, 
ἥγοτῃ Ὀείπρ; 368, νυν ΕΣ παῖῖνο8 ΟΣ ΓΌΓΘ ΣΏΘΓΘ, νυν Ποῖ ΔῺγ ῥΓΟὨ - 
Ὀϊιοη οἡ {6 ρατίὶ οὗἩ ἴἢ6 Αροϑβί[68, σοηβδίϑδηιυ οὐὔβεγνεα ἢ γα δὶ 
Ἴ.δνυ. (866 {{πθ ποίας οἡ 41, 420.) Βιηιῖ οὐ Οὐλγίφέεϊαπε οοπυετίε ἔτοιπ 
Οεη ες ννὰ8 Ὡοῖ επη͵]οίπεα (Πς ΟὈ] ραιϊίοη οὗ Ἑσσηξογπιῖηρ ἰῇ 4}} γε- 
Δδρόςσϊϑ ἴο (6 οεγοιοηΐδὶ [νν, Ὀυϊ ΟὨἸΥ, 48 ργοδείψέεε ὁ ἐ6 ραίε 
(5ε6 ἴμδν. 17,10, 1], ἃ 18. οοιμραγοά νυνῖῖ Εχοὰ 34,15. ἴεν. 18, 
44 δι 926. αηὰ σοηϑυ] ΝΙῖΖοοῖ ἀθ βεηϑὰ Ὠεδογεῖὶ Αροβί. Αοῖ. 15, 49.), 
40 αὐϑίαϊ πῃ ἔγοπι ἔογηϊοδλιΐίσπ, δηά 4} {Π}πρ5 νυ ἢ οἢ τνογα ὈΥ ἴΠ6 δενν8 
Τοβδεγγοι τὸ ἰάοἰδίσυ, δυο ἢ 85 δαί πρ' οὗ τωϑραῖθ οβεγεὰ ἴω ἴάοἱς, {πε 
βεβὴ οὗἉ (Ὠΐη)ρ8 βιγαηρὶβα, δηι ἔοοά οοτηροιιπάεα νἱῖἢ Ὀἱοοά; {μ6 υθ8 
οὗ νυ! οἢ νναϑ αἰνναγϑ εϊὰ ἴῺὼ δ ογγοηςς ΟΥ̓ τἴδθ ενγβ, δίηος [ΠΟΥ 
τπουρῆι ἰἐ ἐπυοίοοα ἰαοἰαίτῳ, οΥ αἱ ᾿ἰεΔϑῖ ννὰ8 δὴ ᾿ἰπαϊοδίοη οὗ ἃ τηϊπα 
οί ἔαγ γοπηονοα ἔγοτιῃ ἴϊ. ᾿ 

Τῆδι ἰτ νγὰ8 ποί δηϊοϊηεα Ὀγ τῆς Αροϑίϊοα οῃ ἴῃς σης ῖ!α ΟΠ γῖ5- 
εἴδη, {Ππῶἴ (Π6ΥῪ δουϊά δοσοῃμτηοάαῖίε ἱπειϑοῖνοβ ἴο αὐΐ [ἢ ᾿Ἰηδεξιαὐοϑ 
οἴ {Π᾿| Οεγεπιοηΐαὶ ἴᾶνν, πὰ γεῖ {Ππαὶ {ΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ ρῖνα [δὶ ΔΗΥ͂ 
ΒΌοἢ, Ἰίσδῆσα 85 οουϊὰ ΓΟΔΒΟΏΔΌΪΝ οθδηά δὴγ τεϊϊρὶοι δῖ, 185 ῥ]αΐη, 
δοίἢ ἔγοτ {π6 (Πΐηρ 1186}, ἐπ ἀἰδοοιιγβεβ οὐ Ρεῖεν απὰ «2168, ἐπ {δ6 
Οουῃηοὶ! αἵ δεγυδαι θη (οὗ ννῃϊοἢ νν6 γοδὰ ἴῃ τι 8 Ομδρίογ), δηὰ 6ϑρ6: 
οἶδ} }ν ἔγοην ἰμα Ἐρίβι168 οὗἉ δῖ, Ρδαϊ: ἴοσ δ}} 10;68ε μίδί πὶγ δδνν (ἢδὶ 
ὯΠ6 Αγροϑι!δ τωδηζυ }}γ δββοσίεα ἔου (6 πδνν Ὁ ἰβιΐβηβ ἃ ἔγθοεάοην ἔγοῃλ 
Ἧς Μοβαῖς ἴνν, δηὰ βυ ἀϊουϑὶν σοτηονεὰ ἔγοπη {πα πὶ 1Π6 παοθββὶτΥ 
οὗ οδογίωρ; [8 ῥξεοερίδ; 80, ΠΟΤΟΙΡ, 85 ΠατοΓ ἴο ΟΕῈΓ δὴγ υἱοϊθηοα 
1ο (ες εἰ ίοη οὗ ἴῃ8 5ετνϑ; δῃὰ δ8 ννᾶ8 ραγ(ἱου Δ] οΑγοί] ποῖ (Ὁ 
Ἰεῖ [6 ζεννθ πᾶνε σαιβα οὗὨἩὨ οβδησε δἵ δοίοῃ 8 υνῃϊο ἢ βθοῃχθα ἴοὸ ἰη- 
γοῖνο ᾿Δο]αίτγ, ἀπὰ ἴῃς ι.86 οὗ ἑοοῖδβ νὩϊοῦ ἴΠ6 Μοβαῖο ργεοεμίϑ ἰητὸγ- 
αἰείο ἐνεὴ ἴο ῥγοβεϊγίεβ οὗ ἴπὸ σαΐορ, ὅδε Νοδϑϑεὶί ἀδ νεγὰ Υἱ εἵ 
Βαϊίοης θεσγεῖ. Ηϊΐεγοβ. Λοῖβ 15. | 

ἴη (ἢ6 εοηρτγεραίίοη, ἴοο, ἃ Απηιϊοον, νοΐ τνὰϑ οοιηροδεὰ οὗ 
ονν9 δηα αθι)ῖ]ε8, (π6 «ζεννϊ8ἢ (Ἰισ ϑιαῇθ οὐβογνοα ἢ γχἱῖθ οὗ ἰἢ,8 
ἽΜοβμὶς ἔμανν; Ὀαϊ (ον ἴΠ6 βδίε οὗ ανοϊάΐηρ οβξηςε δηὰ πηδίηἰδϊ πος; 
σοηφοξα,) ἴῇ6 Θεδηι} 16 ΟὨϑ[88η8 γογα βογδί θη ἴἢ6 υδ6 οὗ τηρδῖϑ 
ὠθειοί τὸ 14019, τὴς δεοβῃ οὗ βυβοσερίοα δηϊτηα]8β, δηὰ ἴοοά σομλὲ 
Ροιιηάεα οὗἉ δορά : αῃὰ {ἰν8 1}}6 «76 ννϊδῃ! ΟἿ γἰβι 38 ᾿ἱνοὰ ἴῃ Ῥεγίδοζ 
σοποογά 'νΠ ἢ σΟΙΠΡΔΏΪΟΠΒ γηο δά Ὀεΐογα Ὀδθη Ἰἀοϊαίοσβ. ἘῸΓΣ ἰμ 
ἀπε οὔξογνδητο οὗ (ἢο56 ὑτεςορῖβ (πε ἀδηιϊ]ς Οἢ γβι ἢ 5 δϑϑυτῃθῶ, 885 
ἐῖ. ἥἴδσε, 1ἴῃ6 εἐπαγὰοίοι. οὐὗἁὨ Ψεὐυ ἢ Ργοδβεϊγίαβ ; 80 ἴῃδιὶ 106 2 εν 8} 
ΟλγἸδίϊδη8 νγογα δουηά ὈΥ {Πεὶγ οὐνῃ [δ»ν [0 δοοουμῖ (ἤδσῃ 88 ἔθ  Ἰοννϑ 
δηὰ ϊοη8. 966 [«νἱῖ. 19, 88 ϑεᾳά. υῖ ψἢΠῸ Ῥαὺ] δὰ Βδυπαθας 
Δροάα δἵ Απίΐϊοοῃ, {Π6 ρεδςς οὗ (τὸ ΟἸυγοῖ ἴἤθγα ννα8 ἰγου ]οὰ Ὁ 
εογιδίη ΟἸἢγϑι δ ἢ 8 ἡ ὴ0 δή Ὀδοη ἔοΥΠΊΟΥΪΥ οὗ ἴΠ6 δοοῖ οὗ (ἢ6 Ῥῃδατγὶ- 
8668. 1656, αι! τε ἀνναν ὉΥ δη ᾿Ὠετηρογαῖε Ζ08] ῸΓ (ἢ6 Μοϑαὶῖς 
[“᾿7ν, πὰ ἃ ὈἸΓπα ρΑΓ ἢ ΠΥ ἔογ τμεἷγ δαοί, ἔ] δον δ᾽ερθὰ ἴῃς ογάέεγ 
οἵ ἅνς Ἀμροβιεβ δ δου ύβαϊειι, δηα βεαὶ ἰδ θα ἐπαῖ ΟὨΣἸ5(1}1ἢ}5 οὗ ἴῃς 
δηλ  65. γεσα 4}} οὗ ἔπη ἰο Ὀ6 εἰγουτηοίβοα, δηὰ Ὀουθὰ ἴο ἴΠ6 οὔ» 
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ἀξι τα οὗ ἰῃ6 Μαβδῖο ἴδνν, 1 {πϑν νου Ὦορα ἴο δὲ τηδὰδ ραΐ. 
ΔΚΟΙ5 οὔ ἴθ Ὀεηεβῆί8 ἴο Ὀ6 σοηΐεϊγοα ὈΥ ἰῃ6 Μοεδβίδἢ οὐ [ἷβ 18.» 
[Δ] ΟΠ Ὠοννετβ. Ατ πόγεϑυ υυδίο ἢ οἴϊοι δϊογιναυ 5 Ὀγοῖα οἱ δον. 
Νοῦν βἰποθ {(Π656 δίῃ γαυ ἐείεηηθ),5 οὗ σοῃμ]εῖα Ζυἀαΐίδηι ἀγὸνν ονεῦ 
ΤΏΔΩΥ (0 ἴΠεῖὶν Ρδιγ, ΠίιΟἢ δοιίβηι τν85 ἱπεγεῦνγ ρεηογαῖθα, Αὐὲ 
δ δὴ ἰἴ οοὐ]α ποῖ Ὀ6 δυρμτγοδβϑεὰ, Ὁν Π6 δυϊμαγγ οἵ Ραμ] δοὰ Βδ:-: 
ὨΔΌΔ8, 1ἴ ννὰϑ ἀεογῃηεα, Ὀγ ἴΠ6 σοῃηπιοη 8εηι θηϊ οὗ Ὀο(Ὠ ραγίϊεθ, 
ἰδλῖ (Π6 σΟὨ ΓΟνΘΥΒΥ Ποῦ ὰ 06 γείογιδ, ον ἠδεϊδίοη, ἰο 16 ΔΡροϑ8. 
165 ἀπὰ Ῥγεθθγίεσβ ἀννε!]ηρ; αἵ 7ογιδαίο. Οἡ (ἢ δυγίναὶ, ἴΠεσϑ. 
ἔοτε, οἵ Ῥδὺ! δηὰ Βαγαθαι δἱ Ψεγυβαίθα, ἰοθθί ΠῈΣ τυ ἢ βοηϊα Οὐ 6 
Δηιοο απ ΟἿ γδιλη5, γῆ πὰ βοσοπημδιδί ἰδ, ἰ86 Αροβί!θϑ 
δηά Ργεβογίονβ Ὠγεῖ ἰορεῖπεῦ (0 ἀδοίάα {ἰν]8 ΘΟὨΓΟΥΕΓΟΥ. ΤἬοσα 
1ῃθη δΓΌΒ6 ὨῸ ᾿{|6 ἀἰβοιχβοίοη (366 νοῦ. 7). ΤὭΏοβα ννῇῆο0 ννεῖ!Ὲ Ζϑϑ] ουδ 
ἴογ {πὸ οὔβεγνδησα οὗ (6 Μοϑαῖς [ανν, δῃὰ ἄνεγϑα ἴο 8ῊΥ δεβοοία[ου 
{|| θη 1165, δ 6} τηαϊηἰαϊ πο τῆεὶν ορίπίοη : δῃα διηροηρ Οἶ ον 
ἐπ ΐημ5, ἕο ἴπ6 ρυγροθα οὗ ἐχοϊἰηρ᾽ ἃ Κ,Ύοδῖοσ οὐ) δραϊηδὲ ἃ υηΐοςς 
ἢ Ρούβοῦδ υποϊγοιηςϑο, θὰ το εγηρ Ὧ0 οὔεαίϊεηοε ἰο ἴδ6 
Μοραὶς ἴανν, {ΠΟῪ πγχοὰ τἀπὶ ἴἤδγα ννὲγρ ἀπιοηρ ἴἢ6 ἀδηι1}6 (ἢ γὶ5- 
ΠἸΔΠΒ μεγβο8 ρΌΥ οὗ ζγῦοβϑ ἱπωτπου } γ, ἀπ ννΟ αἷθ οὔ τηραῖβ 
οἤδεγοά ἰο :4ο]5, {η6 βθϑῇ οὗ δηϊη)αὶβ ευβοοδίθ, αηὰ ἔοοά σδομλ. 
ρμουηάεά οὗὨ ὑἱοοά ; δηὰ νγῖο αἀϊά ποῖ ᾿ιεβιαϊα ἴο δοοαρὶ ἰηνὶ δι ἢ 8 
ἴο 16 δδου βοῖαὶ ἔδαβδίβ οἵ ἀδηι εβ, δηὰ οαὶ βοϑῖ; οἤεγοαὰ (ο ἰαο]8, 
ἤδη οχροβεὰ ἴο 8816 ἰῇ ἰδ τῃγκεῖ : (80 {παᾶῦ (ἢ 6 Τοαδ00 18 Οὐνουβ 
ἢν ὅδῃιθα ρατίϊομίατγὶζεα τἴχ686 (Ὠΐηρ8 δ "ναὶ ννὰ8 ἴο θ6 νοΐ θὰ, 
ὨΔΙΊΕΪΥ, Ὀδοδυιδα (ἤῪ παά Ὀδθη ρῥγο πὶ ἱϊεά Ὀγ {Π6 ἄθογεα κἱ ψεγυβαν 
ἰδ). Ὑμαῖ ἴἤεγα Έ γα διηοηρ ἴπ6 (γι δεϊδηβ ἰἤοϑα ννῆο δϑιβοὰ 
ῃ6 ΠἰὈοαγῖγ οοογάρα ἰο (Ὦδπὰ ὈῪ ἴΠ6 Αροδῖ]θθ, δηὰ ἰἢυβ οἴεπαοὰ 
ΟΥΟΥΥ ΓΘ] ΙΡΊΟΙ8 ΒΘΙΒ0η, νγχαὲ ἰΘΆΓΏ ἤγομι 1 (οἵ. ὅ, 8,1, 864ᾳ. δὰ 2 
Ῥες. ὦ, 19. ο ἴῃοβ6 χὶριὶ ἀοίθησογβ οἵ ἴῃς Μοβδὶς ἴ,κὐὖν ἐϊ νυ 
ἀουδθι1688 γερο, {πὲ ΟἸ Γϑε8 5 ννεγθ, δῃὰ τγοι]Ἱὰ 8{}}} σοητίῃεθ, 
ΟἿ ΘΥΘΙῪ δγηρί, ἰο Ὀὲ δαἀτηοηϊδῃθα ἰο δὐβϑίδίῃ ἢ Ὸπὶ 8}1 ἰθ δε ἐν, 
δηἀ [πε υδ6 οὗ ἴῃ6 δϑονε-τηδηϊοηδα ἰκἰπά8 αἵ ἔοοϊ ; βηά (Παΐ {πὸ 
ἱπηρίειν οὗ δοῆϊθ οουἹὰ ἠοῖ 80} } ἴῃς Θχοϊυβϑίοη οὗ ἴΠ6 Οτηέξίος ἴῃ 
βεπεταὶ, ὩοΥ Οοἡ {μδὶ δοσουηΐ οὐρῃϊ ἴΠ6 ἐηίγα οὈδούνδησα οὔ ἴδε 
Ἡϊιιλὶ 1νν τὸ Ὀ6 δη)οϊηοα οἡ (τ ϑ[ἰδηδ. Ηδθῆσθα 8150 γγ8 ἸὩΔῪ 
ΘΆΞΙΪγ ρογοεῖνα ἢν Ῥεῖθν, ἴῃ 18 ἀϊβοουγβθ, 1,88 πηδάς Ὧ0 τηθηϊίοη οὗ 
ἴθδῖ ᾿γημὶεῖγ. Ῥεῖενῦ (να Βη4), δῇϊαγ ἴθ γε πδα Ὀεθη Ἰοηρ αἰεριδ- 
ἴοι, σοβθ, πὰ σᾷνα ἰΐ 88 ἢἷ8 ορίπίοη ἰηδῖ ἴπ6 ἀἀϑηῖλ δα ΟἨγίϑιΐβη8 
ουρδμε ποῖ ἴο θὲ Ὀιειποηρα ννῖτπ {Π6 ἰη} οι 0η5 οὗ [Π| Μοβαὶς 1ἃἄνν, 
δβίῃησα ἴἴϊ ννὰ8 τηϑδηϊζοϑῖ, ἔγογη ἴ6 οδ86 οὗ (όγηο 5, [πδὶ οὐ Πα ἀφ8- 
(ἰη6ἀ ΟΠ γϊδιίδη βαϊναϊίοη ἀπὰ {6} οἰ ἵν ἄνθη ἰο (1168 πῃ ειήςπεῆς α ἢ, - 
δηα ᾿πεἰεοά τηδάβ η0 ἀἰϊδιϊποιϊίοη Ὀεΐνγθθη εν δηὰ (θη 1686. ΝΟΝῪ 
Ῥειαγ 5 ἀἰδβοοῦγβα, το νναθ ᾿Ιβἰεηεδά ἴο ἴῃ ἀδερ διἰθ8οα Ὀγ ἴδ ννβοΐβ 
λει 6, ραν ἰο Ρϑὺὶ δηπ Βαγμαῦδθ δῃ οοοαδβίοη οὗ ἀϊαιΐηρ οα 
{Π6 τηΐγδοϊθϑ νον αοα ἢδλα ὀχ ἱτοαά ὈῪ ἢθῖν πηθδῇ8 διβοηρ (6 
Οδηι 68, νου ἤονενοῦ (μον παὰ ὈυγιΠοηθαὰ ποῖ ῖμθι νυν ΟὈ]8- 
[Ἰοη8 ἴο εοἰχουμπηοϊοίοη, ΠΟΡ οδϑογναηοα οὗ (6 Μοβαῖς ἴων. Τῆδη 
096 ψΆπι68, δη κᾶνθ δΐβ ορί ἰοῦ ΔΡΓΘΟΔΌΪ ἴο {πᾶἰ οὗ Ῥείογ, Ῥαυὶ], 
δηὰ Βαγηαῦδβ, αὶ (ἢ6 Οεμ 1168 ορηνοσίβ ᾿νε ἢοΐ ἴο θ06 πιοϊςϑίθή. 
1ι βοοιηβὰ ἴο ᾿ἶμὰ, πούγανεσ, ποῖ ϑὺρ Ὑῆθοιβ ΟΥ ὉΠΏΘΟΘΕΘΔΙΥ ἴα 
δΟΪΘΙΔΏΪΥ, δὰ ἴῃ (6 ἔλοο οὔ (6 σῃο]ε δββεη θεὰ ΟΠυγοῖ, δἀπηοη δ ἢ 
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1η686 ΟΠ τὶ διΐθπβ το πεηοοίοτι ἢ δοδίαΐη ἤγοτα εαϊΐηρ οὗ ἴῃ τεϑίάυο οὗ 
τηοαῖ οβεγεὰ ὑρ ἴο 140]5, οΥ ἴῃς ἤεβῇ οἵἉ δουβοοδίεα δηϊπιᾶῖβ, ΟΥ ΔΗ͂ 
ἔοοά οοτηρουπαεοάα οὗ ὑϊοοά, δηὰ ἴο αὐϑοίαϊη ἔγοηι 8}} 1 1ἰοὶϊ νδρεσεδὶ 
οοηῃεοίίΐοη, Τὸ «ἰιϊ}5 ορἰ πίοι 8}} ργεθδηῖ δϑϑθηϊο, δηὰ δὴ Ερίβιὶθ 
νυογάεα ἴο (δαὶ εθδδοί, δπὰ βρργονθὰ ὉΥ 41}, νγὰβ χεϊυγηθά Ὀγ ἰἢ6 
Βαῃάβ οὗ Ῥαυ] δηὰ Βαγηδῦαβδ ἰο {πὰ ΟΠ γίδιϊδῃ8 δ Αηϊίοοβ. (8ε6 
ΥΟΡ. 80 δ66(. 
“ΤΠ ἀξογδα ἰΐϑεϊ ἢ (οὔδβεγνεβ ΝίιΖ8.}}}, νυ οἢ τγ88 οοῃοεῖνοα ἴῃ 

ἐἢ)6 δῃογίεβί ΪΌΧΏ1, δΔηηοὰ ΟἿΪΥ ἴΠ6 τησϑῖδ ἔγοῃῃ νυ ΐο ἢ [ΠΕ ἡοσα ἴὸ 
εὐοϊδίη. ἤψὴν (ον ννεγὸ ἴο ὉὈ6 ἀνοϊ δα, δηἀ ἢονν [ὯΓ, οουϊά Ὀεοϊίον 
Ὀο τα ρἢϊ ἱῃ δδοῖι οοηρτεραίίοη, 88 πιο, ρίδοθ, δη οοσοββίοῃ 8ῃου 
δάτεϊῖ οὐ γεαυΐγα βδιιο ἢ} ἐχρ᾽δηαίίοη. Τῆυ5 Ραμ] ἴο (Π6 Ἠοπηδῃβ 14. 
δη( 1 (ογ. 8,10. χίνεθ ἰδ ἴο υηδεγβίαμα {Ππαὶ ἰῃ6 υ86 οὗ 4}} τηοϑῖ9 
Ὅ85 1 ἱέξεὶ  ἴτεθ. Βιυιῖ βίηςε μα Κυδιν [παῖ ἴ0 τυδηγ 18 ᾿Ι ΡΥ 85 
γεὶ δεειγδ Ἰἰοθηϊίουβ δηὰ Πἰοἰϊ, δηὰ 886 ἢ νυ δηθὰ 0 οπς ἴο δεῖ 
δραϊηδὶ (Π6 ἀἰοίαῖοθ, ΠΟ ΛΟ τη ϊδίδβκοη, οὗἁ .ν]β οὐ οοηδεΐθηςο, Πα 
ΟΥάοΓβ 8}} ἴο δυϑίδϊη ἔγοτι [που 6 σηθδίβ ΌΥ̓͂ [1η6 υὁ6 Οὗ Ὑϊοἢ ΟἹ ΠΕΟΓΘ 
σηΐρῖ Ὀ6 οἤεπμάοα, ΟΥ Ὀ6 ἰρεϊϊεα ἴο δοὶ δραϊηϑὶ ἐμεῖγ ρῥγίναϊθ ρεῖ- 
δυδδίοῃβ. ΕῸΓ [ἢ616 8 ὯῸ ΟἰϑογΡ ΠΟΥ͂ ἡ Παῖενεῦ Ὀεϊννεθη {Π6 δά ηο- 
ὨΪΓΙοἢ5 οὗἁἉ 81. Ῥαὺ] δηὰ ἴΠπ6 ἄδογθα ἰἰβεϊ ζ, ἐχοορί {παῖ (Π6 ΓΌΓΤΊΘΥ τηΟΓα 
ΘΧϑοὶγ ἀεῆηεβ (ἢ 8 ἀἰιν οὗὨ δὐϑεΐηθηοα, ὈΥ ἱπαϊσδίϊηρ, ὈοΓ ἢ 1ἴ8 οαυ 8685 
δηὰ [ἰπ118; δηαὰ δῇ παλ Ὁ (ἢἷθ ἀμ ἢῸ ροτγίίοη οὗ Οδγίϑιϊδῃ 
Ῥιθογίγ ννϑβ αὐτιαρεά ; ΟΥ̓ (ἢ 8 πηεαϑ οουηϊογδοιΐηρ; τ[ἢ 6 αδειδα οὗἩ {παῖ 
ἄδογεο, δη ρτγονϊαΐηρ; ἀρδίηβί 1ϊ6 θεΐηρ ᾿πουρῆϊ {μδΐ δι οὗ αὐδιϊθηοα 
ὑγ85 ἰῃ ἰ[86}  ὩΘΟΘΒΘΑΓΥ.᾽" 

Ετοῦα 8}} ἰῃδι ἢδ9 ὕθδὴ (ἢυ8 ἴδ γ δυγριιϑὶ οἡ (ἢδ Ὠδίυγα, οοοδδίοη, 
δα ἰηΐεηϊ οὗἉ (8 Αρορίο! θα] ἀδογαθ, ᾿ΐ Δρρδδγβ αυΐίε ενϊάδιι (Παὶ 
[Π6 Ρῥγεοορὶ γεβϑρθοίϊηρ; δοϑίβθηοα ἴσοι {π6 δῦονε δγίϊοἶθβ νγϑ8 ποῖ 
βίνεη νυν ῖῖ {πῸ ἰηίοηϊ {πᾶ ἐϊ δοιὰ Ὀ6 οὗ ρεγρείυδὶ οὐ] ζβίοιη (85 
ΤΩΒΩΥ ἰᾶνα ἱπηβιχί πο), Ὀυϊ ἰ6 ἴο Ὀ6 πυτηθογοὰ τνῖἢ ργδοθρίδ οὔ ἔδι- 
ῬΟΓΆΓΥ ΟὈἸ αιίοη. 866 Νοριδβϑεὶζ υδὶ δυμγα, δηὰ Μιίολδοὶβ ἰῃ 10. 
(Κυίη.) πὰ Νί(Ζϑοὴ ἀς Ὠοογεῖο Αμροϑί, 

1, ἐδιδασκον τοὺς ἀδελφοὺς. ΤΉ 686 ὈΟΓΒΟΉΒ ἃΓ6 800- 
ροβοϑά, ὃγ Τἰρδιίοοῖ δηα ατοίίι8, ἴο ἢᾶνα θθθη ζενν8 
οΥ̓ Απεϊοςοΐ, ΟΠ γι βιδη5 ἱπάἀθοά, θυ Ζρδϊοιι5 ἴοὸγ (ἢ 6 
Μοϑβαῖὶς 1νν, δηὰ νῇῆο Πα ἔογιηοσν θθοη Ῥἢδγβ668. 
ἘΡΙρμαπίυβ δηά Β6Ζὰ (ἢ1ηκ {ΠΟΥ σψογα (δ πίῃ5 
«ἃ 8 ρδγΠ]Ζδη8; ψΠοἢ 18, ἤοόνανοσ, ἀσνοιὰ οὗ 
Ῥιοοῖ, δῃα ὄνϑὴ οὔ ργοβρδθι γ. 

Κυϊηοεὶ 18 οὗ ορίηΐοη (Πδὲ τἢ6 Ὀγείῃῆγθη ἀϊὰ ποῖ 
ἐγθδῖ οῃ {Π15 ϑιιδ]θεοῖ θϑέοτθ Ῥαδι] δηὰ Βδγῆδθαβ, νῇο 
ἸΟῪ [γον ψουα 6 Ποϑέ!]6 ἰο {ῃμοῖὶς νίονψνϑ, θυΐ 
ψιτἢ (ῃ6 ΟἸὨἢΓΙβιδη8 σοπογαίίψ, νὮοτα 1Γ ΠοῪ οου]Ἱά 
ἀγα ονϑῦ, ποὺ (βουρῇς ἰῃαΐ (Π6 ΑΡροβι]ο8 ψουϊά 
ΕΠῊΙ νΠαΐ 1 88 ποῖ ἴῃ (ἢ 6 1]Γ ρόνοῦ ἰο ψΠ ΠΟΙ. 
15 ἸΏΔΥ 866ΠῚ δ νϑιίδησα ὙΠ (ἢ6 ψογὰβ οὗἩ (6, 
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Ὡθχί νογβ6; δα [Π6 ἐγαςἢ 566 πι5 ἔο ὃ6, (ἢ 1η ἀ 586. 
Β}]ηΔ.1ηρ᾽ {Π|686 ΟρΙΠΙοΟἢ5 {παν αυοϊαάφα Ῥαυ] .Δηα Βατ- 

. Βαῦδ8, ψῆο, Βονονοῦ, οἡ Ὠραγίηρ οὗ 6586 βθοζοῖ. 
ΘΟ Π86]5, δουρὶ {Π6τ οι, ἰη οτάογ [0 σοηίωςδ {ΠΕ6ῚΓ. 
ΓΘΔΒΟΠΙῺρ5 ὈΥ ἀγραπγρηί. 
᾿ΠἸ περιτέμνεσθε. ΑΟἸτγουιϊηοἰδίοη 15 ποτα ρυΐ ἴοὸγ (ἢ 6 
ψ ἢ οἷς Οὗ (Πα σῖτα] 1νν. δὸ Φσβαρῃ, Αηΐϊ. 20, ὦ, ὅ. 
(εἰς ὃὈγ Ὗ' εἰ8.) δυνάμενον δὲ αὐτὸν, ἔφη, καὶ χωρὶς τῆς 
περιτομῆς τὸ θεῖον σέβειν, εἴγε πάντως κέκρικε ϑηλοῦν τὰ 
πάτρια τῶν ᾿Ιουδάιων, τοῦτο εἶναι κυριώτερον τοῦ περιτέμ.: 
νεσθαι. ὅ6ε ατοί5 δηὴ  ΠὈγ... ' 

1. τῷ ἔθει Μωύσέως, “Ἰ. 6. ““ δοοογάϊηρ ἴο {Π68 1η- 
δι{{100η85 ΟΥ̓ ΜοΞβο5." Τἤθβα ψοῖο, ᾿παθρα, τόσα 
δησίοηΐ {ΠΔη {Π6 {π|ὸ οὗ Μοββθβ, Ὀθυΐ {ΠῸῪ Ψ6Γ6 σοι. 
τηδηαθά ὈΥῪ πη. Σωθῆναι, ἱ. 6...“ ἴο 6 ρᾶγίαϊ 618 οἵ 
{16 [6] οἱγ ἴο Ὀ6 Ἔχρθοίβὰ Ὀγ 6 Μεββίδῃ" Σ 

ῷ, γενομένης οὖν στάσεως καὶ συϑητήσεως. Στάσις 
ἢθΓθ, 848 οἴϊδθη, ἀδηοίοβ ον αὐδαργεεπιεηΐ ΟΥ̓ ορί]οΉ 
οἵ νἸοἢ 5686 Μυπη(Π6 οἰἴ68 Δ ΘΧΑΠΊρΡΙ6 ἔγοιῃ 1] οάογ. 
δὶς. 678 ν. Εὐμένης φοβούμενος μὴ Δία τὴν πρὸς ἀλλής-. 
λους στάσιν, ἐυχείρωτοι κατασταθώσιν ᾿Αντιγόνω συνεβού- 
λευσε. 1 Δαα 3. γ)}]. Ρειβ. 744. λόγος κρατεῖ σαφηνῆς" 
τῷδε γ᾽ οὐκ ἕνι στάσις. ϑ΄,Πο]. ἴὴ Επτηὶρ. ΡΠαη. 4192. 
οαττ. ψαϊοκηδοσ. Βρ. Ῥϑθᾶγοθ οὔβθινθβ ἰπδί ἴθ γα 
στάσις, Ὀοίης ργοαϊςαῖοά οὗ Ραὰ] δια Βαγηαθ48, ουρὶς 
ἢοΐ ἴο θ6 υηάἀογβίοοα 1η 6 86η86 οὗ ἐμηιμέξ οὐ δά" 
ἐϊοΉ, ἃ5 [ΛΚῸ οἰβον θοῦ 1.565 {πὸ ψοτ. “ ἔνρη (6 
ψοτα αἰδοοηίϊοη (Πσοηςηπ1.68 ἢ6), Ψ ὨΙοἢ {Π6 Εἰ, ΓΤ. ΠοΓδ 
568, 566Π18 (ο Ὀ6 ἴο0 βίγτοῃρ;, ἃ ΨοΓγὰ ίο 6 υβεα νἤῇθδῃ 
ΔΡΡΙΠΙοα ἰο Ῥαυ 5 Ὀεδῃανίουσ. [ὃ μοι] {ῃογοίογα 
ππἀογβίδηἀ στάσις ἸΏ ἰἴ8 ὈΓΙΠΊΔΤΥ δηά ποδί [τ|6γαϊ. 
86η86, ὦ δέαπιϊηρ᾽ οἵ δἰαπαϊΐϊησ ρ. δ ψ}ο 18 ρμοϊηρ' 
ἰο 5ρθαΐϊκ ἰΏ ΔΠΥ͂ Δ5561Ὴ Ὁ. σΟΠΊΠΊΟΙΪΥ βίη 45 ἃρ θείογα 
βα Ὀερίη8. Τῶυ8β Οδιη8116] δέἐοοα πρό Ὀείογθ ἢ βροκα 
ἴο τΠ6 σουηοὶ! (Ὁ. ὅ, 84.), δηά Ῥαὺ] ἤθη ἢΘ ΒροΚα ἴο 
068 Φ6'ν8. (Ὁ. 18, 16.) ᾿ 

Συβξήτησις, α αἱδρμέαξίοπ. 
2, ἔταξαν, δεν ἀοέογπιϊηθά, νῖΖ. {π6 Ὀγοίἤγοη, (ἢ 6 

ὈΠ16 1 τλρθογ8 οὗ {μ6 ΟΠυγοῦ ; οοἱ ἴΠ6 γωροδὶ ἐς 
Ἐσοοίοοῖα, ἃΑ6. Ἡδιηϊηοη 5ῈΡΡΟΒ68 ; 51} 1685 {Π086 
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7ογιβαϊεηα ἰδδοίοιθ, 85. 16 ἐβουρδς ὈὉγ ΒοΖα. ἔπ 
ἑοσιηίηρ (118 ἀθσίογιηϊδέοῃ (βίηοθ, 85 Ποάάσιάρο. 
οὔδοῖνοϑ, [ἃ 8 Π͵ρογίδης δηἀ πδοθδβᾶγν {πλί ἐπ 656 
ον βῃ Σροβι 8 βηου ἃ τθοΐς τὶ Ὀπιοῖγ δπὲ 
ἴογπιδ] γαϑιϑίδῃς6,) ΠΟΥ͂ Β6 61), 88 υβυ δὶ, ἰο ἢανθ θδοῖι. 
ταν Ὀγ [86 ὀυβίοιῃη ψηϊοῦ δά ρμτγοναι θά ἴ'ῷ τὰ 6 
οὐδ ΟΠυσοῖ ; πδιηεῖυ, (1ο. 086 {Π6 πογάβ οὗ ὅτο- 

εἰ0.8,}) ὙΠΟ ΔΏΥ 480 100 δζοθα διποηρϑὲ {Π6 9600, 
πὨΙοἢ αἰοτγάςα οσοδϑίοη ἴῸΓ βοίβιω, οἵ δρρεδιϊηρ ἴὸ 
{86 δαῃπεάγι (ὁ ἀδοιἀθ {ἢς σοί γον θυ. ΕῸγ 96- 
τυϑδϊθη ἤθη ψ8, νἢδί Βοιηθ δῆογεναγάς Ὀθοδηγον 
186 τϑϑοῦὶ οὗ ἰδαγῆηθὰ ρθρούβοηϑ, δος τοδιἀθηίς δηά 
ΒΟ] ΟἾΓΉΘΓ5, γῆ 0 ὑρήμεμς ἡ {ΠΠ ΠῸ Ὶ ἔγομι 411} φυδτίοτς οὗ 
1Π6 ψοΙ]ὰ ; 8ο ἰδ (Π9 Βοιμαη δΚποά (νος Μὰ 5 
οἴει οσοηδϑυϊ θὰ Ὀγ (ῃ6 Βίδῃορϑ οἵ οἵποὺ σουπίγιθβ,) 
88 ὨΘΑΓΪΥ σαυϊναϊοηΐ ἴο ἃ σοῆσγαὶ σουηΟ61]. 

ΒεζΖὰ ψ6}} γϑιηδυϊζϑ ἰμδὲ βοὴ οὐδοσβ οἵ (6 Ὀτοι ἢ γοη 
γψοῖο δάάρά, ἰοβί Ραδυὶ δηά Βδύῃαθαβ βῇουϊα ϑδθϑῖῃ ἴο 
ταδί ἰξ ποῖ οἱοδ οαμ86, ΟΥ ἴο ἀἰδθθηξ ἔγοπι 186 
Απιϊοοϊδη προ θο ΔΤ πδὲτι 

8. οἱ μὲν οὖν, - ντόξς, ὧχο. ΠΗ φ 18 

ΌΥ ϑύπιθ, 88 Μϑῃοοβίυβ, ΒοΙ8, δηὰ πρεβορίμα ΓΘΏ- 
ἀογοὰ ργωπιϊδεὶ, ἀοίοραξὶ, ἀσρμέαξί, ΒΥ τηρεῖ (οι- 
τηρηίδίοτϑ, πού, 85 ατοί., (διηοσγαγίιβ, ϑομιηϊά, 
οἷ, οδβϑημ., δῆ Κυΐϊη., ἰδ 18 ἰδκοὴ ἰο ἀασποῖθ 
“ὁ Ποπογιῆοὲ ἀδάμοι," ““ ΒΟΠΟΟΣΔΌΪΝ 86 ἰογταγά.᾽" 
11 ψ88, τηἀθο6ά, ουδβίοίῃασγΥ Ὀοίῃ διηοηρσ Πα Οτθοῖϑ 

., δηα Ἐοιηδη8," 48 ὙῈ]}} 88 9618, ἴο βῆονψ τοοραοὶ ἰθ 
ἀυσϑῖ8 Ὁ. ροϊηρ ρᾶγί οὗὁἩ {6 ψἂὺ ἰογναγά ἢ ΓΠοι. 
Απὰ {1818 8668 ἰὸ ἴᾶνθ Ὀθθῃ δἰ ψαγβ ἀοηθ ἴἰο {6 
ἈΡοβιε]68 ; δῃά, ᾿πάβϑά, βυοϊι ργενίουβ δεγαηρθιθηΐθ 
ΓΕ τη846 85 δῃοι] ἃ δοουγα (ἤθη ΠΟΒρΙΓΔ0}6 σοσορ- 
ἐίοῃ ἀυγίηρ {π6ὶγ ἸοΟυΓΠΘΥ. 

1 15 ἰὨογοίοσε δὴ Ὁπάιι [πη δίίοη οὗὨ (ἢ6 8656 ἴο 
εχρ  αἱπ προπεμφθέντες ργιαδρηϊδοδὶ, οὐ (45 Μοσὺὰβ δηά 
ἨδΙΉγΙ οἢΒ ῬΑ ΤΑΝ 1 ἴο ἀδποίς ργουϊηρ 8}} υδαξίοα 
ΟΥ̓ ῬΓΟΝ 810η8 ἴῸΓ ΓΠΕΙΓ ἸΟΌΓΠΘΥ ; ΜΒΙΟΝ, πα θεά, νου ]ά 

Ἐ 80 Οἰο. Γαΐ. Μα). 18. Ηἱς δηΐπι ἶρδα δυηΐ πΟμογ Ὁ ]}18----6]υἱατὶ, 
«αἀσάυςὶ, τεαιοὶ, ἃς. Χβη, Ογγ. 1, 4, 95. ἀπιόντα τὸν κῦρον 
προύπεμπον ἅπανγτεε. 
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τοὶ 6 τοαυ! 5116, Β1η66 41} ΠΟΟΘΒΒΆΓ658 6ΓΘ, Ἠ0 ἀουθέ, 
Ρῥτον θὲ ὈΥ τῃ6 Ποβίβ, ψῆο, δ εαοὶ ϑἴασ, Ψθγδ' 
ῬΓΕΡΑΓοά [0 γοςοῖνα ἴΠ61Γ σασϑί8 ΤΠ ΠΟΒΡΙ ΠΥ; 85 
ΤΩΔΥ 06 ἰηΐοσγοα ἴγοιῃη ψ αι [Ὁ]]ΟΥΒ. 

8. ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς, ““ {Πα Ὺ᾿ 
οσοσαϑιοηθα ρστγοδῖ ἸΟΥ͂ ἴο ἐπα Ὀτοίῃγθη.᾽"" ΤῊΪ8 15 ποξ 
ἃ 66 Ηρφῦγαϊβη) ΟΥ 6] ]Θηϊβε ας ΡὮΓΑΒΟ; 8π66 ἷξ 
ΟΟΟΏΓΒ ἢ Ατίβίοϊ. (οἰ64 ὈῪ ὙΥεῖ8.}) ὁ δὲ θεὸς ἐπόιησέ 
μοι χαρὰν ὑπερμεγέθη. ; 

᾿ 4. ἀπεδέχθησαν. ΤῊΪΒ ἰδγπὶ ἀδηοίοθ ἢοΐ ΤΩΘΓΟΙΥ 
τοσοίνιηρ, Ὀυς τϑοοϊνίηρ ψΠ ἢ ἀϑ μαδ (48 ὅποδε- 
χέσθαι ἴῃ τῃ6 (ΟἸαβϑιοδὶ ψυθγθ). 850 ἔπκὲ 8, 44. 
ἀποδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος" Δῃὰ Αοἰίβ 18, Φ7. 28, 80. 

4. Ὅσα ὁ Θεὸς ἐποίησε μετ᾽ αὐτῶν, ““ ναι αοάἄ ᾿αά 
ἄοπο ἴο {Πποιη." 85.6.6 ἐῃ6 ῃοΐϑ οῃ 14,, 27. 

ὃ. ἐξανέστησαν δὲ τινες. ΤΠοΓΟ ποι]ᾶ βθθηὶ ἰο Ὀ6 
ἃ δοτί οὗ ΠΆΓΒΏ 688 ἴῃ [8686 ῬΘΓΒΟΠ8 ΓΙΒΙΏρ᾽ [0 ΔΏΒΘΥ 
(0 {88 “ΠΕΣῪ ρῥγοροβοά Ὀεϑίογα δ] δηᾶ Βαιδθά58 Βα 
τηδηϊἰοηθα (ῃς6 ΟΠ σΪγ; ἰο βοῖνα ΨΠ1Οἢ ΙΠΔΗΥ͂ 
Οοπμηιρηίδίοίβ, 88 ΒοΖᾷ, Α. 1 ρίάθ, Εγδποκ, Βοὶ8, 
Ῥϑϑγςοθ, [τ θογοῦ, Μυηίπο, να κοῆοὶ ἃ, δηὰ Ἡδοίη- 
Τὶ ἢ, ϑυρδυά ἔλεγον, Δηἃ τοηάογ, “ υυἱ (βα]ἃ {πΠ6}} 
σογίδί ἢ ἤανο γίβθη 10. Απα {ΠΟῪ γοιηδγκ {Πδΐ τς 
ἐγδηϑιιῖοη ἔγοπὶ ΟὈ] 6 ἰο ἀϊγοοί 18 ἢοΐ υηυϑβυδ] ; 85 
ἰὴ [κε ὅ, 14. ΑΕΟἰ81, 4. 17,8. Τα ἐγ ρτγοδίοσ 
ατί, Ποϑονοσ, οὐ ἴπδ (σιημηρηίδίοῦβ πηαϊ ἰδίῃ (ἀπά, 
απο, ἴἼΟΓΘ ΤΙρΡΉΓ1γ) {Ππῶὸ 6 ψογάβ ἀγὸ (ἤοβα οἱ 
δι. Σμεκο. Απά ΤΟΥ δΙΪΥ ἴΠ6 61}10519 ψου ἃ ἤθγο Ὀ6 
ΨΟΙΥ Παιβἢ, ὨΘΓΠ6Γ νουάὰ ἐξανέστησαν Ὀ6 5301{40]6 ; 
ΔῸΣ ἰδ [δὶ πηοίμοά ΔρΊΘΘΑὉ]6 ἴο (Π6 σοηίοχί. Καϊ- 
06] 88 ΜῈ] οὐβεγνθά ἰῃαΐ 1 15 {γινοίουβ ἰο ἀγρα 
παῖ (Π686- ῬΗαΓβδῖσαὶ ΟΠ γἰβιϊδη5 σου] ἢοΐ δηβιγοῦ 
ἴο {πΠ6 φυσῖγ δούοτε ᾽ὶ Πα Ὀδθῃ πιδάε, βίηςα 81. [ΚΘ 
ϑρ6 δῖ τ 18 δοουϑίοιηθα ὈΓΕν]Υ, δηα {πΠ6 ψογά8᾽ 
“ το] 4 ψῇδὲ οὐ δα ἄοπο σι ἢ 6π),᾽ τᾶν ἀδηοίθ 
4 ἀεἰαὶ! οὗ ψηδὲ δὰ Ὠαρρϑηρά ἴο {π6ηλ ἴῃ {86 Ἔσχεῖ- 
αἷβδ6 οὗ {Π61]0 Αροϑίοϊ!!ς οΠσβ, δϑρϑοίδιν οἱ ]αία ; 
Ψ ὨΙΟἢ νου ἱποέμαδ ἃ βίαϊοιηθηΐ οἵ [{]58 σοῃ ΓΟΥΘΓΒΥ.. 
Απά ἢᾳ τοίδεβ ἴο ἃ β: 218 γον] οηποηξία [ἢ 11, 8. 

Της6 ψογάβ8 ἐξανέστησαν, ὅζο. 416 ηοΐ ἰο θὲ πη- 
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ἀετγβισοά 88 1 ργοποιυησοθᾶ ἰπ εἶνθ᾽ ρυθ]]ο Δ85Θ ΠΥ, 
Ὀαΐ ἴῃ 80π|6 ργίναίθ σοηνογβαίοηβ ὙΠΙσἢ ργοοθαρά ἰΐ, 
δηά. 1 ψὨηΐο σογίδίη Ῥῃδτγίβαῖςαὶ (γι ϑιδη5 ἀνον θα 
{Π6 8άπ|6 βθῃ{ πη ηΐ8 Ψ ΙΓ τΠο86 Ζθοα]οῖβ αἱ Απί]ο οὶ... 
“ “8 ορϊηΐοη (οὔβογναβ Κιιη.) {πΠ6 ΑΡοϑβεῖ68 ἀ1α ἠοῖ 
οἤοοβα ἴο δυϊμουὶ ιν Υ ΒΌΡΡΓοβ8, δυΐ ν 86 }γΥ οἰ] εὰ 
ΔῊ Δ5ΒΘΠΊΌΪΥ, τπ4| [Π6 ΓΘΆΒΟΠ8 [ῸΓ δηά δρδϊηϑβί (πᾶ 
ορίπίοη τπαῖρῃς θ6 σαγο!  γ ψεὶρῃθα, δηα ἀδίθγῃ- 
Ὠδίϊοη πιδάθ Δοοογα! ηρν. 

Τηδὲ {{|18 Δ8βθιθὶν, ἱπουρὶι 1 πηᾶῪ θ6 ΤΑ] ἃ 
οομηποΐέ ἴῃ Οὴ6 56η86, γοῖ ψὰϑ νϑιῪ ἀϊβαγθηΐ ἴτοπι 
{Π086 6] ἃ δἴῖοσ {Π6 βεσοοηὴ σθηΐασυ, ψῃϊοἢ ψ6 γα - 
σοιῃροβοά οὗ {η6 (σουεγποῦς οἱ ἐμο Ομεμγοῖ, διὰ 6 ΓῈ 
»γορονἶψ ςΑ116α οομποὶέδ, ἢὰ8 ὈΘΘη 8 ον δἱ ἰάγσα ὈΥ 
Μοββο) (οι. ἀα γθῦυ8 (ἢ γιβϑιδη 8 δηΐθ (ὐομβί. 
Μα4]. 169. βοᾳᾳ. )ηά Ηδιιϊηδηῃ οἡ ναῖ. 2. ο 

6. συνήχθησαν δὲ οἱ ᾿Απόστολοι καὶ οἱ Πρεσβύτεροι 
ἰδεῖν π. τ. Δ. τι Οη {ΠῸ Πρεσβύτεροι ἰποτα 45 θθθῃ 
Ὧ0 {|| ἀἸβοιιϑδίοη διηοηρ (Οπιηδηίδίοτθ. Ηριυ- 
ΤΩΔΏΠ ἰὯΚ68 {ῃ6π ἰο Ὀ6 ΒΙ5Π0058 οἵ ἰἰβδγθηί (ΓΟ ἢ 68 
ἴη ΨΦυ464. ΒΓ ΌΥ {ΠῚ 8 ΤΟΥ νοῦα οὐ [Π6 ἡυπθ 
οὗ {π6 ἢυπάτοα βηὰ εἰσῃϊ οὐ ψῃοηὶ ἰῃ6 ΗοΪγ δριγιέ 
[6}}. ΤΠ ρΡοϊπί 18 ποῖ ἃ {Π{{|6 Ῥογρ! εχϑά, διὰ οῃβ οἱ 
ΜΠ] Οὗ 10 18. Θ 81:6 Γ ἰο ϑρθου]αία (ἤδη ρσονθ. Τὸ ἰδ8 
οἰδθογαίθ δηῃοίδιϊοηβ οἵ [(ἢ6 αὔονθ δπϊηθηΐ (Οπι- 
ΤΙηθηΐδίοιβ 1 σῇ ΟἿΪΥ 7 67 ΤῊΥ τοδᾶθτβ. Μοβί τϑ- 
οοῃΐ Οἢ68 υηἀοιϑίδῃα αδίογ 01} ἐδε αἀἰδενγοπέ οοη- 
δτεραξίοης αὐ “ονμδαίεπι : ΜὨϊςὮ, Ἰηἀ 664, ἢδΔ8 τηοϑβὲ 
ΡῬΓΟὈΔὈΙ ΠΥ. 
τ [848 Ὀ66η, πηογθονογ, Βαρροβοά {πδὶ {π6 μεορἕό 

ψ ΕΓ δατηθα : 8η ορ᾿ηΐοη ἰοπηαθα οἡ ἐπ 6 ἜΧργρβ- 
50} ἐσίγησε δὲ πᾶν τὸ πλῆθος. Βιυϊΐ πλῆθος 18 ἃ ἰ6ΓΠῚ 
οὗ πιά ]α 5ἰρηϊβοαδίίοη, δηὶ οἴδθηῃ ἀδποῖθβ δὴ αἀ6- 
δοηπιδίψ, “ΠΟ Γοΐδγθποθ ἴο ὨυθοΣ ; 88 βθϑὶηβ ἴοὸ 
ὈῈ [1ὴ6 σᾶ86 Παγθ. ὍΤῆογα 15, ἰηἀδοά, γοΐδγθησα πδὰδ 
δὲ νοῦ. δῶ ὃς 28. (ο οὐλθγδ δθϑίἀθ8 [6 Αγροϑβίῖθβ δηά 
Ῥγεαβυγίοιβ, ψη0 ἃγθ, ἴῃ (86 ἔΌΓΠΊΟΥ νοσβα, ὑϑ] ϑ 
ἢ ὅλη ἐκκλησία, Δῃ ἴῃ {Π6 Ἰαϊίογ {Π6 ἀδελφοὶ. [{ 15 
(μαγοίοσθ υῃαιθϑιϊοηδῦ]α ἐΠδὲ δοηιθ, δηὰ {παΐ ποέ ἃ 
ειυ, ψσοτα οδ θα ἴῃ θθβϑι465 {86 Αροβί]θβ απ Ργεϑ- 
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Ὀγίοιβ. 1 δβϑθηΐ ἰο Μοβἢοίηι (πὲ 10 18 ἱπηροϑβ5: 56 4}} 
{ῃ6 ΟΠ γιβιίδηβ βῃουϊά ἤανθ Ὀθθη 4856 ]6 4 οἡ {ἢ}15 
ΟΟσ4810η, βίησ6. π0 θυ] ἀρ ἰᾶγρο δπουρὶ ἴο δοςοιη- 
τηοάαία 80 στοϑί ἃ πιο Γ σου ἢανα Ὀ6θη ρῥγοουγοί. 
Ὀγ (Π6 βοςιθίγ. Αἀμῃά 1 βῃξίγοὶ Υ σοησυγ ἴῃ ἴπ6 ορὶ- 
Ὠϊοη οὗ {παι (οπιηοηίδίος δηα Κυϊηοοὶ, (Πδὲ (Π6 
ΡΘΙΒΟΩ8 1ἢ απ αϑίίϊοη ΓΘ 80πΊ6 δοίξοἑέ ἑπαϊυϊάμαϊα οἷ 
186 ἰαἰἴγ, οἵ πηοϑὲ Κπον]θᾶρα, ᾿ηἤπδηοθ, δη ογϑαϊ ; 
ῬΟΓΠΔΡ5 ἀοϊοραίοα ἔγουαιλ [ῃ6 ψῃοΪα. θοάν, Οτοίίαυβ 
ΒΑ Υ8 656 ροΥΒΟΠ8 δέοοά τ}, ὙὮ16. [Π6 ΑΡροϑβι165 δηὰ 
ΕἸά6γ5 8δῖ ; θυΐ οἡ ψῃδί δι ΠΟΓΙΥ {6 Α8ϑογι ρθη γοϑίβ 
Ι σαπηοΐ σοηςοῖνθ. ψΨιτηρα ἄἀθ ὅγῃ. ὅθ8. 8666. 
{π|ηΚ8 6 ἸΏΔΥ σοιραγα {{}|18 556} 0  Υ. οὐ σουηο!!, 
ίο ἰαὶ οὔΠ6 “ογυβαίθιῃ δαηῃοάλη. Μδην ἰγοδίῖ868 
ἤάνα Ὀδθη ψυὺ7Ίιζίθη, 1] 8ϑἰταῖηρσ [Π6 πδΐαγο οὐ {18 
ϑγηοά, ψο56 {ΠΠ|68 ΤΏΔΥ 6 Β6θῃ ἴῃ 5 Ουγο. 

Ἱδεῖν ἢᾶ5 ἤσγα {Π|Ὸ 86η86 οὗ οοηδίογ. ᾿ΓΏΘΓΟ 15 8Δῃ 
ΘΧΔΟΙΪΥ 5: Π|}}8Γ ἰάΟαλ 1Ππ ΟἿΓ ΟΝ ἢ ἰδηριᾶρθ. 

7. πολλῆς δὲ συϑητήσεως γενομένης, ““ ΔΕΓ (Π6Γ6 
[δὰ Ὀδθθη πιυιςσὴ ἀϊδρυίαίίοη οἵ αἸβουββίοῃ :᾿ ποὲ (88 
6 ΔΥῪ [δι ΓῪ [δ Ὶ ἔγοπη οἰγουτηδίδη 668) αίνοοθη (ἢ 6 
“ροϑδέϊο5 ἐποπιδοεῖνεβδ. ΤὨουσῃ, πδὰ (ἢδι 'θαθη (6 
6486, 1 ψου]ὰ ποῦ ἢᾶνα ἰὈγηβῃ6 ἃ ΔΎ σοβοηΐ ἀγρὰ- 
ἴθ ηΐ δρδῖηβὲ (Π61Ὁ Ἰηϑρίγαίίοη. . ΕῸΥ (88 οϊάπάρο 
Ψ6}1 οὔϑογνϑβ,) {Π6Γ6 866 Π|8 ὯὨῸ ΤΟΆ80ὴ (ο σοποϊυθ 
1ῃδὲ {Π6ῚΓ 1ϑΡ᾽ΓΔΓΟη νγὰ8 Δἴ ΑΥ8 80 1ηϑΔηΓΔΏ 6068 88 
ἴο ΒΌροΓβθάθ ΔΥ ἀθ ογαίοη 1η ΤΠ 61]Γ οὐ τ] 8, ΟΥ' 
ΔΩΥ σοηϑι δου 1 οαςἢ ΟἸἤ ΘΓ. 

ΤὨα ἀϊββοηῖς ψὰ8 ἀου61688 θοΐνθθη [ἢ6 Αροϑε168. 
δΔη ὦ {Πο86 Ρογβϑοῦβϑ ψγΏὴο δά, Ὀείογε ἰῆ6 τηθδοίηρ;, 
νον {Π61Γ ορίηΐοη οὐ [ἢ 6 ΘΟ ΘΒ (γ οὗἉ οἰ ΓΟ ΠΟΙ ΒΙΟΉ, 

7. ἀναστὰς Πέτρος. Κυϊηοοὶ οὔβϑογναβ ἰῃαΐ Ῥαΐογ 
ἤτδὶ τοϑα δηὰ ἀθὶνογθα 18 ορίπίοηῃ, βίης ἢϊ8 ον 
σαυ86 ψγὰ8 1 αυθϑίίοη, 1ηΔϑτηι6ἷ) 48 ἢ ἢδα ἤγβι δά- 
ταἰτ64 Οἰὁμ11168 ἰηΐο (Π6 ΟἸ γιβιίδη οοηρτοραίίοη, 
ποῦς Ῥτγανιοῦβ οἰγουμηςϑίοη. [ἢ {{||8, ΠΟΘ ΘΓ, 
Ι σδηποί δϑϑθηΐ ἴο ᾿ΐπ|. [{ 5πουϊά γϑίῃϑσ βθθπὶ (ἢδὲ 
Ῥρίογ βροῖε ἤγϑί, ἔγοτη ργθοθάβθηςβ βοϊηρ' οοηςοαδά (ο 
Ηΐὰ ; 85, ἱπη 664, 11 ΔρΡρθᾶγβ ἴοὸ ἤανθ Ὀδθη οἡ οἶδοσ 
οὐσδβίοηβ; δηά. σου 1}ν {15 νὰ8 ἃ τηᾶγς οὗ γοϑροοῖ 
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ὥρ νΒίοϊ ἰΒ8ὲ ΑΡοΞϑΈ16 νγα5, οὐ πλᾶπΥ δοσοιηίβ, ΑΔ 
Θμ 6α. 

Τιια ρίδη οὗ Ροίογ᾽ 8 ἀΐβοθιιγβα 15 ἴδιι5 ]α]ἃ ἀονῃ ὮὉΥ͂ 
ϑομοοίίσοη. 

. “1 σοῃϑἰϑι5 οἵ ἔτο ρατίβ, ἰῆ6ς Απίοδοράσης δηά 
(6 Οοπβοαυθηί. Τίιε Αηἰδοράσδης 185: Τῆδὶ {πῸ 
(οπι}|65, δ μβουρὴ ποί οεἰγουσπηςϊβδο, δηὰ ποῖ οδ- 
βουνίηρ (6 αν οὗ Μοβεβϑ, ἤανα γεί γτεοεῖσθα {πὸ 
Ηοἱὶγ δρίγιι. (7, 8 ἃ. 9.) Οοπβοαυρφηῖ: ἐλῤεγούοτε 
{Π6Ὺ 8γῈ ποί ἢοῪ ἴο θ6 σοῃρε δὰ ἴο δ ΌΓΑΟΘ [ἴ. 

, ἢ. ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων, “ ἃ ατοαῖ ψὨϊδ6 ἀρο." ΕὈΨ.. 
Τ)͵οάάγιαμε τοηάθγϑ, “ 80Π1Ὶ6 σΟὨ 8: ἀ6Υ 806 {1π|6 8ϊησ 6." 
Υεῖ ἴ δά ηοΐ Ὀδδθη ἃ ρσροοά ψὮΠ]6, οὐ σοπϑιθγαἷθ 
πὴ6 5ῖης6 τῆ ρογιοά τπηδπιϊοηθά, πδηγοῖν, {Ππ 6 σοπὶ- 
τηοησοιηθηΐ οὗ [Παὶγ ΑΡροβίο!!ς πηϊββίοη, [ῃ6 "Π|αρ56 οὗ 
[Π6 ΗΟΙΥ δριγιῖ, δὰ 1τ1η6 σοηνετβίοη οὐ (ΟὐὈτγηο] 108. 
ΝΘ Π6γ, ἤογανασ, σδῦ 1 ἀρρτονο οὗ {π6 νογϑίοῃ οἵ 
Ριβοδῖοσ, ΒθΖζβ, δηά (ὐβδβδιδοη, αρτι άθηι, Ὁγ ψὨϊοἢ 
41} (ἢ6 πιεδηρ οὗ τ6 ρἤταβα δναρογαίθβ. Τῆε 
ψυϊραὶς Τγδηϑίδίοσ. σοηάθιβ ψογὰ [Ὁ ψογὰ ; δηά 80 
Ιεανθβ ἰῃ6 αἰ ΠΟ ΠΥ 45 ἢ6 ἰουπά 1. Τῃο ΖΕ τ ορῖς 
α Ῥνυϊηποὶρῖο 18 Ῥγθίθγα 6. ΟἿ δ] (ἢ6 (ὐοπηπηοηΐαΐοῦβ, 
δε 1)ῖοιι δηαὰ Οτοίϊυ ἤανα Ὀδθη πιοβί βιι)ι 658] 1ῃ 
Ιηἀϊσαιίηρ ἢ6 86η86. ΤΠ {Π6 ἔογμοῦ αυοίο8 τῆ 6 
Ηεὺ. ΘΣΡΌ ὩΣ ἴῃ 8. 79, 8. ψίιοσα ἴῃς δερί. 
ἔΘΠΔ6Γ ἡμέρας ἀρχαίας, α ἔξιυ ψοαγϑ δείογο. Αὐτὰ πα 
τη ρς ἢάνο εἰρὰ Γμυογά. 4, 1δ. ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου, 
βοπι ἀποϊοηΐ ἐϊηι68. 

ἢ. ὃ Θεὸς ἐν ἡμῖν ἐξελέξατο. ὙΠ (ἢ6 ψοτγάβ ἐν 
ἡμῖν ἴηΠ6 (ὐοππηγχρηϊδίοτς αν ὈΘΘη ποῖ ἃ ΠΠπ||6 ροῦ- 
Ρἰεχθά. ΤΠ Νυϊραίε Τγδηβίδίογ, 88 οἴθη, γῆ θσϑ 
ΜΟΓα ἔογ ψογά, δηὰ τῆ. ἀδοϊά68 ποϊῃίηρ. Μοβίὶ οὔ 
(ἢ6 δησίδηΐ ᾿η οΓργοίογβ, ἱποϊυάίΐης Ὠς Ώ δου, γοηάοῦ 
“ ἸΏΓΘΓ ΠΟΒ. Απά 80 [86 δυΐῃοῦβ οὗ οὐῦ Επρ] 8 
γεγβίοη 8ηἀ Ποαάγχσο. Βυΐ (ἢϊ18 18 80 ἢδρβϑῇ 88 ἴο 
ἢδ6 ΒΟΆΓΟΕΙΥ δα Π||8810 16. ΟἸΒοΓΒ γοποσ 6: ποὐὶς, δὰ 
ϑυθαια ἔμε. Βιυΐ (ἢ!8 18 ἴοο ΔΙΌ ΓΑΓΥ 8η 6110 515. 
ΤἼδ θεϑὲ ἑουηῃάρά 1ηϊογργοίδι οη βθϑῖβ ἴο θ6 (πεῖ οἴ 
Οτοίϊυ9, νογβίιυβ, Ηοἰητγιοἢ 5, ἀπά Κυΐϊηοοϊὶ, ψἣσ το-- 
δατὰ [Π6 ρἤῆγδθβα ἃ8 α ΗἩδθθγαίβϑῃ. Εον (6 Ἡροῦτγονθ. 
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(ον οὔβογνθ) δγα δοουβίοιηθδα ἰο ΡὺϊΓ [86 ργδροβιείοη 
3, ἦη, αἴταεν. (6 νοῦ ὝΠΙΩ, οἤοοδο; 88 ἰῃ Νοῆ. 9, 7: 
ΘΝ ΠΣ ὝΟΝ, τολο τοαϑ ἀρργουδα μπέο Αὐδγναίαηι, 
8Παὰ 1 (δτοη. 28, 4 ἃς ὅ, ψῆθγο τ1ἢ6 ΑἸοχδηάγιδῃ 
ἰγδηβἰδίουβ πᾶν ἐξελέξατο ἐν ἐμοὶ --- εἶναι βασιλέα ----- 
ἐξελέξατο ἐν Σολομῶντι τῷ υἱῶ μου καθίσαι (αὐτὸν) ἐπὶ 
θρήνου, ὅτε. 

8. καρδιογνώστης. 866 (6 Ποία Οἡ 1, Φ4. Ῥείογ 
τη βυρρεβίβ {παῖ (σοά σδη θεβί ἀδίθσιηϊηθ ψῆο 8.6 
ΜΓ οἵ βεῖηρ δἀπδα ἰηΐο [π6 (Ἰ γιβιϊαη βοοϊοίγ; 
δῃη ἃ ψῆο ἃγὸ υηψογίῆγ. (Κυϊη.) 
. 8. ἐμαρτύρησεν. ΤΠ νεὲΓῸ μαρτυρεῖν ΜΙ 4 ἀδίίνο 
βρη 65 ἴο ᾿»γαΐδε, ᾿ἰζογα ἢν ἐο ὅθαν ἐδεέϊπιοην ἐπ ζ. 
ὕ0" οὐ. ϑοεβορίίρρη οἰΐα5 δβοὶθ οὐ ὅδθῃ. 19, 1: 
ὙΠΟ γοη 65 Ἵ9. νᾶ [101], ἔογ γοὰγ αἰ} ὺγ δηά 
δανδηΐερο. 

8. δοὺς αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τ. ἅ. 866 ἰἢς ποία οὐ 
11, 1ὅ 5644. δηα 10, 44. 

9. καὶ οὐδὲν διέκρινε, ““ δΔηά τηΔ46 .ηο ἀϊϑιϊηοίίου 
μαίνῃ 118 :ἢ 88 [ὯΓ ἃ5 ὭΔΥ ἀδρθηα ὑὕροῦ {6 Ὀοηοῆΐ 
οὗ ρστναίυϊίζοιιβ ἔδνουγ ἰο )6 Ὀοβϑίονεοά ὑροη αἰ ονοῦβ. 
(Εοβθηι.) Τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν, 
“ς (ὰαγηϊηρ (Π6πὶ ΤΓΟΠ] ΘΓΓΟΓΒ, 1668, ΔηἋ Β1η8, 80 85 Ποΐ 
ἴο θ6 δοσομηΐοα Ππρυτρ, Ὀυΐ ἴο Ὀδϊοηρ, οαυ4}}ν ΗΠ 
οἰγβοῖναβ, ἰο (Π6 Ρβθορὶβ οἵ (ὐοά, δηά ραγίϊοὶραία ἰῃ 
(Π6 Ὀ]αϑδίηρθ οὗ (ἢ6 ΟΠ βιίδη Β οἰρίοη.᾽" (Κυίη.) 
ΤῊ βδησ!γιίηρ τπ6 πὶ τημοἷΣ τογα εβδοίοδ!ν ἐῃΔΠ 
8ΩΥ Θχίογηδὶ γι σου] ἢᾶνα ἀοηθ. (Ὠοάάγ.) πῆ 
1η6 Ἔχργδβϑίοῃ καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν͵, ΝΥ εἰβίείη 
ςοπιραΐθβ [λιογοί. 6, 28. Ψεογῆςῖβ ρυγρανῖν ρασίογα 
ἄς 185. Χαπορῆ. ϑΥΠΊρΟ8. ἰη1. ἀνδράσιν ἐκκεκαθαρ- 
μένοις τὴν ψυχὴν, ὥσπερ ὑμῖν. ΤΑθΔη. Οὐ. 10. ρΡ. 479 8. 
τῇ γὰρ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κέρδους ὁ σοφώτατος ἐκεῖνος ἐκάθῃρε 
τὰς ψυχὰς τῆς δειλίας. ᾿ 
10. τί σειράξετε τὸν Θεὺν, ἐπιθεῖναι, ἕο. ΤΠοΓα 15 

βοῃγα ἀΠΠ ΟΠ Υ ̓ηνοϊναά ἴῃ (6 Ἔχργαββίοῃ ζομιρέ Θά, 
88 σοῃηδοίοα νη ἢ ἐῃ6 [0] οσσπρ νοτάβ μὲ ἃ ψόξο, 
ὅδ, ὙΒιοῦ [458 ᾿ηΠυσοα ΒροηρΈΙ, Β6Ζα, δηά Ῥϑᾶγοςρ, 
9 οσδποοὶ Θεὸν, ου {8 δυϊ μοῦ οὗὨ ἃ φιοίϊδίίοη ἱπ ΔὮΏ 
Εριϑι]6. οὐ ϑεγοιιθ. Βιυΐ ἴο {115 {Π6Γ6 816 {Ὑπὸ 56 ΓΟ. 8Β 
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οὐ͵δοίίομβ. 1. Φογοῖια τϊριῦ αυοία ἔγοτπι ΤῊ ΘΌΊΟΓΥ : 
8η4, δἱ δἰ! δνθηΐβ, βιιοἢ δὴ δυϊ ποῦ Υ σδηηοῖ ἤανα ΔΗΥ͂ 
τγοῖρης δραϊηβί [Π6 σοῃοιτγγθηΐ οϑ( πον οὗ 4}} τῃ6 
Μϑ55. δηὰ Νογβίοηβ. 2. Ὗε ἄο, :ηἀδοά, οδθίδίη δη 
ἐαϑιον" τοδαϊηρ; Ὀυΐ, οἡ ἰῃδί δοοοιιηῖ, ἰἢ6 ΠΊΟΓΘ 
ϑυϑρὶοίοι8. Πα ἀΠΠ οΌΥ, βυςἢ 88 (ἢ 6 γα 18, ἰῃ πειρά- 
ϑετε ΤῊΔῪΥ ὕὉ6 τοιηονϑα ὈΥ σομπηρᾶγίηρ (18 ρἤῆτγαϑθ ψΠἢ 
ῬΑγ8Π16ἱ οη68 ἰη τ1)6 Νὰὰνν Ταβίδιηθηί. ““Νον {πον 
8[6 8414 ἰο ἐεγιρέ (ἀοα (οβοῦνθβ οβϑθηιη.) ψῆο δοΐ 
85 1Κ τῆοΥ τιὶβῃοα ἴο 566 ψ δῦ (οὐ οΔη δηὰ ψ}}Ϊ ἀο, 
0 γϑεαυϊγα ἢθὺν ῥγοοίβ οὐ ἢ15 ἀν! πα ψ}}} δηα ΡΟΨΕΣ ; 
ἤδη [Π6 τηοϑὲ ὑῃοΧοδριΪ ΟΏΔ 016 ΟΠ 68 ΔΙΓΟΔαῪ οχἰβί. 
Κυΐποεϊ, ἴοο, τοιδγί5, (Πα ΠΟῪ ἀγα 8βα᾽ἀ ἰο ἰθϑιηρί 
(ὐοά Ψῇο σ8}} ἰη αισϑιίίοη ἢ 5 διίγ θα 68, ηἃ ΓΘΠΏ1ΓΘ 
[αγίπδγ ργοοΐβ οὗ ἔδδθη; (ἢι18 τοσίδέϊησ Οοα. Απά 
{118 5686 18 ἀϑϑἰσηρά ἰο [Π6 ψογὰ ὈΥ δοἢ]δθυβηογ, ἴῃ 
ἢϊ5 Ι6χ., 0 σοχηρᾶγοβ ἔχ. 17, 2, 7. Ῥ5. 78, 46. 
ψυάσπ 8, 12. 1 (ον. 10, 9. καθὼς καὶ τινες αὐτῶν ἐκεί. 
βασαν, γοδοίἰοεά. ἨδΘΌ. 8,9. οὗ ἐπείρασαν με οἱ πατέρες 
ὑμών. δὲε Ροίεβ Εἰχουγβιβ οἡ {π6 Πρίβιἰ6 οὐ Ψ4Ππ|68. 

10. ἐπιθεῖναι. Ἠφδτα {Ππ|6886 18 8η 6}|ρ8ὶς οὗἩ ὥστε, 
ΌΥ 84 βογσί οὗ Ηρθτγαίϑιη. Α (Ἰδϑββίοδὶ ψυϊίογ ποιὰ 
Πᾶνα υϑοά ἐπιτιθέντες. ΒΥ λογὸς 18 Θν ΔΘ ΠΥ πιοδηΐ 
(Π6 Μοϑβαῖς [,νν, οἴζθη γαργθϑθηϊθαά 88 ἃ βδᾶνυ θιιτ- 
τἤρη. δὅδ΄6α (δὶ. ὅ, 1. δηὰ Μϑείι. 98, 4. 

8. ὃν οὔτε οἱ πατέρες, ὅς. 1. 6. ““ ΨΗΙΟΝ ΠοΙΙ ἢ Γ γγ6 
ὯΟΓ Οὐ ἰογείδί ῃογβ οου]Ἱά εὐοἰξ 6 αγ.᾽᾽ Ἐὸγ (48 ατοῖ. 
ΟΌΒΘΟΓν 68) 1 ΘῊ 8Γ6 881 πο 0586, ποΐ ἴο "6 4016, ἰο ἀο 
ν δὺ 185 οἷν αἰ ἠηομίέ. 

11. ἀλλὰ διὰ τῆς --- κἀκεῖνοι. ὙΤΠ686 ψοΓά8 Πᾶνα 
βοῃηθίης αὐ κινᾶγα ἀροιιί (ἤδη. Τὴθ β6η86 ψῇῃιςῇ 
ΔΡΡΟδΓβ οἡ (Π68 ἔδεθ οὗ [Π6 ψογάβ 15 οὶ δργεδδῦϊα ἴο 
1Π)6 οοηΐοχί 8η4 βοορα οὗ {Π6 ρᾶββαρθ. ΒΥ ἐκεῖνοι 
ἸΏΔΩΥ ( ὈπλΠηθηΐδίοῦβ Ὀηθγβίδη οἷν ἐογοζαίδετγε : 
Ἀηα βιρρὶγν ὁψ ἐδε οεδοιαλ. Βυΐ τῃϊ5 85 θδβθη σοι- 
Ρἰδίον γε θά Ὀγ ΜΙ ῦγ, Μογιιβ, πὰ Βοβοπιημ]οσ. 

14. ἐσίγησε δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, ““ τῇοη 1ὴ6 ψῇοΐο 
ΔΒΒΘΙΏΙΥ δοαιι]οβοοα." ΚΚαὶ ἤκουον Βαρνάβᾳ, ὅτε. 1ὶ 
τηυϑί 06 οὐδογνοά {Πδι 80} δηὰ Βαγπαραβ γοοουηΐοά 
ἴππ ταῖγδο θα. ψῃΐο Οοά δα ψογκϑὰ ὃν. ἐῃοὶνγ πηθδῃβ 
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8ΙΉΠΟΩρ᾽ ἐῆ6 (ὐθ 0165, ἴον [88 ρυτροβα οὗ σοηῆεηίηρ, 
ΌΥ ΘΧΔΠΊΡΙ656, ναὶ Ῥείογ ἢδά β8ε!4 δἱ 7--- ὁ. Ἐοῦ 
ὉΠ16585 οα ᾿ιὰ ἰηϊαπαρά (Πδὲ τΠ6 Οοβρεὶ βινοιιϊὰ δ6 
ῬΓορδρᾶιοα διησηρ [ἢ6 παϊίοηβ, ἢ6 ψουϊά ποῖ ἢᾶνε 
διἰϊοϑίθα {πΠ6 Ὠινίηθ Ἰεραίίοη οὗ Ῥαὰὶ! ὈΥ πηΐγ86168. 
(Βοβοπη.) ' ! 

18, 14. δεα {Π6 1ηἰγοάυοσίίοη ἰο (18 (δαρίοεγ. 
᾿Απεκρίθη, αὐ γεδοοά (ἐἤδηι), ν]2. {6 4856: ]ν. ᾿Ακού- 
σατέ μους Κιιΐπποα! σοηβιάθγβ (18 88 ἃ 3Όγηὶι οὕ γ- 
ψιιοσέϊηρ αἰἐοπέϊοη, 808] ἴο οΓαΐοτβ ἡ σοιημηθηοίηρ; 
ἃ ϑρθθοῆ. Ηρυιπδηῃ, ΠΟΎΘΝΘΓ, ΘΧΡ ΔΙ η8 1{, “ δι πὰ 
ἴο ΤΥ δᾶνίοα δπὰ σουηβο]." Βαϊ {π6 νίονν οὗ {π6 
8Β0076ςἴ δΔάοριοα Ὀγ Κυΐπορὶ βθοῖὴβ {Π6 τηοβέ ἃργθο- 
8816 ἰο Ψῇηδῖ ἔΌ]]ο 5. 

ΟΥ̓ 941:|68.8 ἀϊβοουσβα (π6 [ὉΠ] ον ἱηρ Δ Πα] γ818. ἰ8 
δίνοη ὈΥ δοπορίίροη. 

“τ σοηῃβιϑίβ οὐ [ἤγθα ρᾶγίβ : χογάζεπι, Νανγα- 
ἐϊοή, Ῥγοροοίἑϊοπ. ἸΙῃ τ6 Ἐχονγάϊωπι 6 βρβθακογ 
1.568 ἃ ἔοτγη οὗὁἩ Θχργθβϑίοῃ σδἱου αίοα ἰο σοὨοΙ]αΐα (ἢ6 
δοοά ν]}} οἷ Πὶβ δυάιογβ. (νοσ. 18.) ὙΠθη σοπΊ68 
1η6 Ναγγαξίοη, ᾿οροῖμον ἢ ἃ σοηῆγπιαίίοη οἱ ἰΐ 
ἔτοιῃ {π6 Ῥγορηδἴ8 (νεγ. 16, 17.), δηὰ, ἴῃ νοῦ. 18, {Π6 
γεάδοη. Τα γοροδιξϊαη 15: Τῆ6 ΟΘη01165 ἀγα ηοΐ 
ἴο Ὀ6 σοτῃρε] δα ἰο Ζιάαΐδβη, θυ ἃγΓα ΟἿΪΥ ἴο δρϑίαϊῃ 
ἔγοιῃ σογίδιη [ΠΙὴρ8 (νογ. 19.) ; βῖησθ πἀ418π| σδηποί 
ὯὈ6 ΘηΕ γον Δ0ο]15Π6α 8}} δ οῃς6." (νοῦ. 20.) 

14. Συμεὼν. ΒΥ ϑίπιοη 18 τηρϑηΐ, ηοΐ διπηοῃ [868 
Οδηδδηϊί (45 ΟΙ ἢ βαρροβοβϑ), ὈυΓ διπιοη ροίεγ. 
Συμεὼν (οῦβοτνθ8 Καϊη.} 15 1Π6 ταῖς ἴον ἩΨῸ ἴῃ 
Οεη. 29, 88. ; Ὀυΐ τῃ6 ατοο κβ ρΘῃοΓα ν υ86α ἰηδιοδά 
οὗ 16. [ὴ6 51101}1ἃΓ Ογοοῖς πϑῖηθ Σίμων ; ἃ5 ἴῃ 51Γ. ὅ, 1. 
1Κ6 88 οἰ ονοά (ῃἢ6 Ηδῦτγοεν ᾿πῆσδχίοῃ : 85 [88 
Ῥείογ,η 1 Ἐρ. 1,1. Τὰκο 2, 25. : 

- 14. ἐπεσκέψατο λαβεῖν, ““ ἤαῖῇ νουποϊιϑαΐοδα ἴο 16- 
σεῖνο, Ὠδίῃ Κιηαϊν τοσοϊνοα." Ηδρτο να τηυδῖ Βδυθαϊά 
ὥστε ; ἴον ἐπισκέπτεσθαι τινι Οἴδη 5]ρη1 68 ἴο νἱ δὶ: 
ΔΗΥ ΟἿΘ 30» ροοά, 8ἃ8 ἴον δϑϑιίβϑίδποθ, δζαοσ. ὅθ [ῃ8 
«Ὡοῖο οὐ 1 υἷτ 1, 68. ὑπ 

14. Λαὺν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, {0} ἠϊδ παηϊε, 1. 6. ἴῃ 
ΟΥάΘΓ ἴο ὕθαῦγ 18 πϑπι6, 10 6 οεἰϊοά. ἢΪ5. ῥΘΟΌΪΙ Δι 
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Ῥθορὶβ. Κυϊηοοῖ ἤδγε σϑοορΏ !Ζαβ ἃ Ηθργδίβαι, δηΐ 
᾿Τοίοσβ ἰο Π δῃ. 9, 19. “ ἐογρίνα {Π6π], ἔογ [6 οΕΥ δηὰ 
ῬΘΟΡΙς διβ σδ δὰ Ὀγ 1ν πδη)ς.᾽ 

1ὅ---1}7. καὶ τοὐτῷ συμῷωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφη- 
τών, “ἀπά ψ ἢ (818 ἀρτοα 8}} ἐπ6 βαγίηρβ οὗ (6 ἔγο- 
ἢοί9. δ66 18. ὁ, 1. 8664. ὃς 60. ἐπα ΜΙοδ. 4, 1. 

ΤῊς ρΡάᾶδβᾶρα ἴδγα ηυοίθοΩ 15 ἴγτγουχ {π6 δορί. οὗ ΑΙ208 : 
δουρσὰ τἰ ἀσονίαῖθ8 ἔγοπι [Π6 Ηοῦτγον ἰοχί. (Οὐ ραγα 
πα Ηφδτ. δοὰ {|| δορί. ψ ἢ οι ἢδ48 [ὉΠ] οσνοα δηοίδιεσ, 
θυϊ, 88 ἰἰ 866 18, 80 1ηΐδγίοῦ γοδάϊηρ. ὙὍὙῃῈ Ῥιορμοῖ 
15 [ποτὰ ἀδβοσιυϊηρ (Π6 [οἰ οἰ ἐγ οὗὨ [Π6 ροϊάδη ἀρὲε, δὰ 
ἀδοΐαγοϑ, {μα (Π6 96 »ν8 Ν}}} δυδάϊια {86 ῚΓ ΘΠοπηο5 δὰ 
411 ῃδίϊοῃβ, δηὰ {{|π| 41} ψ1}} νογβϑ!ρ ΖΘ ονδῆ. Νοῦν 
1ῃ 18 }4π|68 σοοοπιπιοάαίεα ἴο ἴῃ6 ργεβϑθηΐ ργροβθ, δῃά 
αρ»Ὀίέϊες ἴο (ῃ6 ργτοραρδίίοη οἵ (6 Οοβρεὶ διηοης [ἢ 
(θη 68. δηὶ {Ππ ὶν γοσορίίοση ᾿ηἴο {6 (ΓΙ δι 1Δ} 50- 
εἰοείγ. (Κυΐη.) 

οι 1θ. Μετὰ ταῦτα---Δαβὶδ. Ι͂ηῃ (6 Ηορθτν. γὸ πᾶνὸ 
ΟΡ: Ὀυΐ ἀναστρέφω ἰᾶ5 (ἢ6 ἔογοθ οὗ δῇ δάνετγ ; 
88 οἴδη [86 νοῦ δῶ. δὅ0ο ΝΜ]. 1, 4. Σκηνὴ ΔΏΒΨΘΙΒ 
ίο {Π6 Ηφῦτ. ΓΤ, νοΐ ΡΓΟΡΕΙΥ δι ρη!ῆδα ἃ πα, ΟΥ 
βοοέϊι," ἰοτιηρδά οὗ ΠΌΡΕ οὐ ἰγθοβ δηιξ γϑϑάς, βυοῇ 
85 ὕ6ΓΘ 1Π 1186 ΔιΠΟηρ βῃθρῆογαβ. Βαϊ 1{ α3ο ἀϑῃοίθϑ 
ΔΏΥ ὨαὈὶϊαιΙοη (566 κε 16, 9.), δΔηά ἢδτα βρη! ῆθβ 
ἦονϑε, ξαπηϊΐν. Τι 18, ἴοο, ἃ Προ γδίϊνο ἜΧργθβδίοη ἔῸΓ 
Πᾶν 48 Κίηρσάοιῃ ; 85 εἰβεανεσγα Μουπί δίοη, ψἤθγα 
“ΨΜ8ἃ8 [ΑΝ] ραΐδοθ, 18 ρυΐ ἴογ [ῃ6. 796] 8} δἔδίθ. 
(Κυϊηοεὶ.) 
᾿.}7. κατεσκαμμένα, ἀδείγοψεάα. Νον κατασκάπτω, 
ὙΠ ΣΟἢ ΒΙ ΠΊΡῚῪ ΒΙΖη1ῆ68 ἰο δ ἄοιοη, σἂϑ ἰτϑαυθηεῖν 
560 οὗἉ ἀοδίγογίηρ θυ αϊηρε, οἰτ168, ἅς. Τὸ {Π6 6χ- 
'ΔιΏρ͵65 δάἀυςεοά ὃγ Κγρῖκα δηὰ οἴδοιβ 1 αἀὰ Τηυοςγά. 
4, 109. ὅ, 68, 6, 7. δ66 «ἰβο Βρ. ΒΙοιηε. (]ο88. οἢ 
2 3. ἢγ}. ΤΠθΌ. 46, νἢο ρίνεβ Ἔχδιῃρ 88 ἕγομι ἔπ 6 Πγα- 
τηδίς ττίοσθ. ΟἿ6 ρῥαγίϊουϊαν βδϑϑῃβ ἴο ἢᾶνρ Ὀθδη 
᾿οἠγτ(οα ὈΥ 41} οΥἽ1168, πδηλοὶγ, (δ 10 δοιη θυ πη68 ομΐν 
«ἰσΏ 1868 ἴο αἰϑηηδη 8 ἃ ἔογίΓ688 ; γα! Δηἃ ἀΘβίγου, 88 
Βροΐβϑῃ οἵ ἃ οἰΐζυ ; ΟΓ Γᾶνδββ, ἃ8 ΒρΟΚΘῺ οὗ ἃ σουπίγχ. 
86 Δ. Υ. Η. 12, δ4. κατεσκαμμένη πατρις. 
᾿ - Κγοιῃ ἴΠ6 ΑἸ. 86χ. δορεπ, ἰο υεπά, 80 ἴμαῖ δοοίὴ εἰρεῖβον α 
διέ ὁ δε [ιοἷρε, ΟΥ δοκρῆε, 
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᾿Ανορθοῦν, ἐο πργαΐδθ, Δ ἃ ἀνοικοδομεῖν, ἰο γεδεωϊα, ΓΘ 
Θαυδ!ν ἰγραιιθηΐ. ΕἸΧΔΙΏΊΡΙ68 ΤΠΔΥῪ Ὀ6 Β6εὴ ἴἢη ή᾽οἴ8, 
δηὰ Κυρκαε. Βοίῃ ψογὰβ δἃγα ι56α ὑγ ΤὭυογα 468, 
δηᾶ ἂύὸ ἤθγα ἤρσυγαενα ΘΧργθβϑίομβ, ἀθηοίηρ' [Π6 ΓΟ- 
ϑιογαίίοη οἵ {πΠ6 Κιηράοπι οἵ αν. 

17. ὅπως ἂν ἐκφρητήσωσιν. Ὅσως ἤετζο, 885 οἴξη, 4θ- 
ποίθ8 ευθηέ, ᾿Εκξητεῖν τὸν Κύριον, ὈΥ ἃ ΗΘὈΓΑ 51, 
ΒΊ ἢ 168 ἴο τοογ οἰ ἐήδε ἱογά. δο ὮΡΔ οὐ ΓΤΊΓΤΝ Ὁ 
1η 9. 24, 6, δε Ηοῦτγ. 11, 6, δηὰά Αςῖβ 17, 27. Αἱ 
τὰ ἔθνη τοροαί ἐκϑητήσωσιν με: (Κυϊη.) 
,. 17. ἜΦ᾽ οὖς ἐπικέκληται τὸ ὄναμά μου ἐπ᾽ αὐτούς. 
Ἦδγο ψα ἢᾶνα ἃ βοηΐθδησθ οὔ ΜὭϊος γα δἰΓΟΉΡΥ 
τλικΚοα {Π6 σπαγδοίου ϑιο 8 οὐ Ηοῦτεν 1αϊοπ. ]η ἐπ᾽ 
αὐτοὺς τα ἤάνα ἃ ρίθοπδβηι ; δηά ἴῃ {Π6 γοϑϑὶ οἵ (ἢ8 
Ρἤγαβα {θγα 18 85); ἢυρά! ρα [ῸΓ ““ ῆο ἅΓ6 οδ]] 6 ὈγῪ 
ΤΩΥ͂ ΠΔΠΊΘ, 86 (8164 τηΐη6, δηα ψΟΥΒὮΙΡ π|6." ΟΥ̓ (818 
Ἰάτοα δοποοιίρθη δαί α8 δῃ ρόαι ἔτοτῃ 15. 4,1. 
ΓΏὮἢΘ βίυάοπε ν1}} αἰ8δο γοιηαγίκ ἰῃ6 σοηῃβίγυςσίοῃ, σ4}16 4 
{Π6 κατὰ τὸ σημαινόμενον, ἴῃ ἔθνη ἀπά αὐτούς. Κατά- 
λοιπὸς 15 ἃ ΝΟΓά υδ64α ΟὨΪΥ ὈΥ {Π6 ἰαίογ ατθοῖκ τσὶ γβ 
δηα (ῃῆ6 ΑἸἰοχδησγίδη ἐγδηϑίδίοσϑ. 

18. γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνός ἐστι τῷ Θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὐὖ- 
τοῦ. (οι δ δίοῦβ ἤν ἰοπηα δοπλα ἀ συ Υ ἰη 46- 
ἰϑυτ 1 ηρ᾽ [6 ρυΓΡοτί οὗ {Π686 νογάβ8, σ᾿, (ΑΚ ἴῃ 
{Ππ|| 986η86 {6 Υ Ψψοῦ]α 866} ἴο Ἔσρῦθβϑ8, δἃΓ6 80 βὈτυρί 
ἃ8 ἴ0 ΓΟΩΌΪΓΘ ΤῊ ΜΟΓά5 ἴο 6 ΒΡ 0|164, ἴῃ ογΓάδθι ἰο 
υη6 τῆθτη ἴῃ ἃ οἤδίη οἵ γεαβοηϊησ ψ ἢ {6 ΡΓο- 
οοὐϊησ. Τὸ γοιηθαν ψ οι ΠΔ ΓΒ 658 ΤΏΔῊΥ πγοί Π0α 8 
ἤδνο Ὀθϑη ἀρνὶ βθά. ϑοίηθ, 49 Τπα]θιηδη δηα βοῇ θαβ- 
Π61, ΘΧρ ΔΙ γνωστὰ ἄθαν, δοίουοί, ἀπια ὑτρα {Παᾶἴ γι- 
νώσκω ἢδ5 5ΒοΙη6{1Π|65 (ἢΪ8 86η56. Βιιΐ ΔΗΥ ῥτοοῦ ἴῃ 
ἃ ὈΓμαἰενα Ψ1] ποῦ θ6 νδ]!ἀ 88 γεϑρθοίβ 115 ἀθσίνα- 
ἐϊνε98. Β651468 (45 Κυϊη. τοπηᾶγΚ8) [ἢ6 5076 εΐ οὗ (Π6 
Ῥαββδρα 15 ηοἵ {Π8 ογεαίμγε5, Ὀὰΐ (ἢ 6 τἰξιδέγιοιιδ τον 5, 
ΟΥ̓ σοά ἴῃ {Π6 Ργορδρδίϊοη οὗ το]]ρίοη. Αηὰ ἢδ 88- 
81:05 [0 {πΠ6 ψογ(ἀβ [ἢ18 5686: ““Οοα 15 Πηπηαί8 16; 
Ἠς Παῖῃ ἀδογεϑὰ ἔγοιῃ 411 δἴθγη υ ἴο ἴουπα ἃ Κίηρ- 
ἄοπῃ, ἰηΐο ψὨΙσἢ ποῖ οἡἷν ἰ(ἢ6 76νν8, θυ Αἰβο {π6 σθη- 
ἀ1165, ψΠοῦὰτ ἰἢ6 οὈβογνδηςα οὗ {Π6 τἰτιι4] ἰανν, 584} 
θ6 τοοϑινοά. Ηδ μδαιἢ σμόβθη [μδἱ ποὺ οὐἱν {π6 7θνν, 

ΝΟΙ,. 1Ν. δι 



484 ἈΟΤΒ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΒΤΙΕΒ5, ΟΗᾺΡ, ΧΥν. 

θυΐ «α5ο {6 υποϊτουμηοϊϑοα (θη 1165, 5ῃου] ἃ ἢδνα 
Ραγί ἢ [18 ρθοῦ 8 Γ ΡΘορ]6.᾿ἢ᾿ 
Το δνοϊά, πονανογ, (π6 ἀΠΠοα Υ νοΐ {Π|5 Β6η86 

ἰήνοϊνοβ, Οτγίοβθαοϊ. αὐ Ηδιηγοἢβ ννουϊά σδησοὶ ἐστι 
---αὐτοῦ, οἡ {6 δι πογῖν οὗ βοιηα Μδδ., δηά υπηϊῖ6 
γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνός “ἢ τἢ6 ργθσοθαϊηρ, Βαΐ ἔΠπογα 15 
ποι ηρ σοΥγοβροπάϊηρ ἴο βιιοἢ ψνογάβ ἴῃ {π6 ΗἩ ΌΓΟΥ,, 
ὨΘΙΈΠΟΓ ἅγα (ΠΟΥ ΟΥ̓ ΔῊΥ δϑϑιβϑίδῃςσο (0 (6 8686: Οἐξεγ- 
ιοἷδο 1 5ῃοι ἃ ἢᾶνὸ Ὀ66η ἱπο] ηρα ἴο ἀρτθα ΨΠἢ ἴΠ686 
οὐἰς8. Α8 {{|ὲὴ πιδίίοῦ πον βίδη45, 6 πηι ΟἸΓΠΟΓΣ 
γὸςοῖνα μα τυλοίδ υογϑίοπ, οὐ το]θοῖ {6 τυλοίθ ὑεγ86, 
Δ (18 Ἰαϊΐαν σουγ86 ἰ8 ρυγβιοα ὉγῚ Μεαίιῆϊ δπά 
Κυϊηοεῖ; ψΒϊοῖ, μόν ονογ, 1 σδηηοί {Π1ηκ γυάϊοϊουβ. 
ϑύρροβα ἰῆ8Β ψογὰβ δύ, βοιηθῖηρ 18. ΠΊΔΠΙ ΓΕΒΕΥ 
δίς ηρ ; δηἀ γαῖ βοιῃοίηρ ψ ἰοἢ ψουϊὰ ἤΘνῸΓ πᾶνα 
θ66ῃ ΒΌΡΡΙ]Π16 4 ἴῃ βοῇ ἃ ΤΔΏΠΕΓ ὈΥ δογὶδε5. ΤἬΘ58 
ΜογΓάβ Θν ἀΘΏΠΥ ΒΌΡΡΙΥ δὴ ἱπηρογίδπί ΠηΚ ἴῃ (ἢ 8 
σῃδίη οἱ γϑαβϑοηΐηρ ; δῃᾶὰ {6 λαγδἦμϑθς ψιτῃ ψ ]οἢ 
(6 βοῃίθησα ἰβ Ἐχργθββϑά, 15 ποίῃίησ ποὺ ἴῃ Ηε}16- 
ηἰβίὶς ἀπὰ Οὐ θπίδὶ ρἢγαβθοίοργ, ψῃϊο ἀο] ρ ἴ5 ἴῃ 
8 οἢ ἰασοηΐϊς αχίοϊηδίϊοδὶ εἰἰς8. Βοϑίἀθβϑ, [Π6 583118|} 
πππῖρογ οὔ Μ55. ἰὴ ψῃϊοἢ [Π6 οἸη 58: 0η 15 ἔοιιη (αδουΐ 
16) ἰ8 Ὀαϊ 88 4ιιί ἰῃ {π6 Ὀαΐδησο, ψπθη ψοῖρῃθά 
ἀραϊηδὶ {Π6 ΜΆ. δηᾶ Δ ογβϑίοηβ ψῃϊοῇ ἤαῦθ {ἢ 6Π|. 
Βυΐ πον ([ἴ τὴν θ6 84581.64) ψ}} γοι δοσουηΐ ἔοσ (ἢ 6 

ἘΊΩ (Π6 58:6 ἢ, ἴοο, {Ππ μαβδᾶρε 18 νἱεννεὰ Ὁγ Ὦγ. Ὠοάαγίάρε, 
τνῆο0 πηδὶ ἰδ 8 (ἢδι (Π6 δ ἢ) θοῖ πλυϑὲ ὈΘ ““ {ΠπῸ αἰΞρεηβδίοηβ οὗ αοὐ 
(ονναγήβ πηοη." Απηὰ ἢ }1|81]}γ ἀν αννβ (ἢ 6 ἔὉ]οννΐηρ; ἰηἤεγεησοθ, “Νοῖν 
ἔἰεδα αἰϑραηθαῖίοηβ ἴπ6 ΑἸπλὶρ ἢ Ὑ οουά ποῖ Κηον τυῖϊμουϊ Κηονηρ; 
1:6 σΠαγδοῖοῦβ δηά δοϊίοηβ οὗ ρμαγί!ουϊαῦ Ρθγβοηβ, ΟἹ ἃ ἼἿογγεβροηὰ- 
δῆς ἴο ψῇϊοῃ τἰ6 νυϊδβάοτι πὰ ροοίη 688 οὗ ἴἢοϑ6 αἰϑροηβαί! 5 ἰ8 
ξοιηάρα. ΓΠμ8, ογ ᾿Ἰῃδίδῃοο, δ τηιϑὶ πᾶν Κηοννῃ ἴἤογα ννοιϊὰ Ὀ6 
Οεπίῖ ες Ἰαοἰαδίοσθ, ἃ τἢΐηρ 88 ἀεμεπάσηϊ οἡ ἢ ἔγεοζοι οὗἉἨ {Π6 ἢιι-" 
τηδῇ υλἱηὰ 88 ΔῺΥ {πίηρ ἰπδῖ νγὰ δὴ ἱπηδρίηθ, οὐ Ηδ σου ηοἵ ἢδτα 
Κποόοση ἴδαῖ Ηὸ νου]ὰ ο8}} (πδ ἰηΐο ᾿ἷ8 στο. ΤΉῊΪ5 τοχῖ, {Πποσὸ- 
ἔοτϑ, τηυβὶ γεπιδίη 8Δῃ τπδηβνΓὉ]6 ὑγοοῦ, αιοοηρβῖ ἃ ἰμουπαηὰ πόσο 
ἤουι ἴῃς σον οὗ ἀοά, (παῖ Ηε οεγέαϊπίν ξοτοκποιος βμίαγο σοπίὶπρεη- 
εἶ... (Ὠοΐάάν.) ᾿ ὶ 
. Ῥυίσεδδῃβ πδῦα δρροβίιοὶν οἰΐεβ Οἷς, ἐς Ὠϊνίη, Νεααια θηΐμ ἱρ ποῦβηΐῖ 
ἀϊ! αιαὲ ἂΌ ᾿μεῖ8 οσοηϑίίταϊα εἴ ἀδεϊρηδαία βϑυηῖϊ, ὅϑεπθο, 4, 82. ἀε Βε- 
ῃα6ῇ Νοίαδ οϑὶ "1118 ορθυῖβ 50} 86 1168 ; ΟΥἸΩΠΣ ΓῺ {||19 ΓΟΓΌΣΤΩ μῈῦ ΠΠΔΠ118 
8.85 ἰ[ὈΥΔΙΓΌτΩ δοϊθηἴΐα ἰῇ ἀροΓῖΟ ΒΟ ΠΡΟΓ δδῖ, πο ἷ8 οχ δϑάϊζο διυδῖϊ: 
εἰ 48 τερβοῖϊῃδ ριυϊδτηυθ, [1119 μγεουΐβα νοηΐϊμηΐ δςο ἔμ ἰαγίδ. 



ΑΟΥΘ ΟΕ ΤΗΒ ΑΡΟΒΤΙ ΕΚ, ΟΗΑΡ. Χν. 488 

ΟἸβ88ϑίοη ἢ Τὸ 1ἢ}18 1 δῆβϑνοι, (ἢδί ογιδϑίοη, ψῆθῃ 1 
ἰ8 ἔουπά [ἢ ΟἿΪγ ἃ ἔδν Μ55., τὭδυ υβ04 }} Ὁ 6 βου θα 
ῖἴο δοοιάθηϊς; ὃθυῖ ΕΓ 1 ΙὩΔΥῪ ὃ6 δἰἰγ θυ 6α ἴο τη18- 
ΔρΡΡιΘΠθηβίοη οὗ τῃ6 σοηῃϑίγαοίίοη. δοηθ Θϑ ]Ὺ ογι Εἰς 8 
(Ϊ βιβρϑςι) ἰοοῖκ {πΠ6 ψογάβ γνωστὰ ἀπ᾽ αἰώνός ΜΠ ἢ (Π6 
Ῥτγοςοδαΐϊηρ ; {{π|8 ἰδανίηρ [ἢ 6 [Ὁ] ον ηρ ψογὰ8 1.86]6858, 
ψ ἢΙςἢ, ἐλογοίονο, θγὸ στ }} ν οπιο, Αηά Ιοὲ 1 
0ὲ γϑιηδγκοαὶ (δὲ ΟὨΪΥ ὁπ απέϊοηέ Μϑ8. οὔητβ {Πθιὴ : 
τῆὴ6 οἴ ο 8 δῦ πηοάριῃ, διηὰ ἴῃ ἐλεῆι ἰῇ ογρ ψουἱὰ Ὀ6 
ἸΏΟΓΘ Β00Ρ6 ἔογ {Π6 ρῥγοόοργθβϑθ οὗ σογγυριίοη, Α8 ἰο 
{(Π6 ναγιδίϊοη οἵ γδαϊηρ τη {Π6 ψογά8, 10 18 ηοΐ 8060 ἢ 
ἃ8 ἴο δἴδογα 80 ΓΡΆΒΟΠ [ὉΓ βυβροοίίηρ (ἢ6 οἶδιι86. 
Ολνυδοδίοηι Ἔνι θην γοδα ᾿ἴ, δηά βὰνν [ἢ6 για οοη- 
βίγυςσίί!οη ; ἃ8 18 ρἰδίη ἔγοιῃ 18 θα ο}]θηΐ γοιηαγκ ὕροὴ 
(Π9 ψογάβ: Εἶτα τὸ ἀξιόπιστον τοῦ λόγου, ὅτι οὐδὲν και- 
γὸν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρχῆς ταῦτα προτετύπωτο" καὶ τὸ ἀξίωμα 
πάλιν. 

19. διὸ ἐγὼ κρίνω. 1 σδῃηοῖ ἀσγθα ψ ἢ βοπα (οη- 
τηρηίδίο 8, (85 ΗἨδιππηοηά,) ψ|10 τοσορηΖθ ἰῇ κρίνω 
1Π6 ἀοιδγιηϊηδίίοη οὗ ΨψΔΠ|69 88 Βίβῆορ οὗ Ψοϑγιβδίθῃ. 
ἼΠα Ὀαβὲ [ηἰογριοίογθ, Ὁο]) δπείθηῖς δηᾶ τηοάεγῃ, 
Ἄστθα τῃ δὲ 10 45 ἸΏ 6 ΓΕΪΎ (Π6 ἵογοα οὗἩ {π6 1, αἰ! σθηδοο, 
ἐς ΤΥ ΟΡΠΐοΠ ΟΥ Βρῃτιπηθηΐ " 8." ὟΑτοίϊαβ, ἴοο, γο- 
ΔΓ ΚΒ {Π͵{ ἑέα σΘΉ 560, “ {}}}8 18 ΤὯΥ Ορίηΐοη," ψ8 ρ6- 
ΠΘΓΆΪῪ {ἰππ 6 σοποϊπαΐηνσ ρἤγαβα στ (6 [,Δ(!ἢ ογδίογϑα. 
566 (ἷς. ΡΏΠΙΡΡ. 84, δίῃ, 81}, θίἢ, 1Οτἢ, 111ἢ, 181}, 
δηΐ 141}. ΤΊ5 18 αἰβο σοηβγιηδά Ὀγ ΥΥ οἰβίθι 8 οἰΐδ- 
το ἔοι Τἢαογά. 4., Θ0. ὡς ἐγὼ κρίνω" ψἤσγα {Π6 
ϑοῃο]. Ἔχρ] αἰηβ, ὡς ἐγὼ νομίξω. Απὰ δ πιρῃξ αν 
δλἀάρα Τημυογά. 1,21. τὸν παρόντα ἀεὶ μέγιστον κρινόν- 
των, ἰπιὶηκίησ ἐλ ργοδοηΐ ισα5 ἐδθ ργοαΐοσέ. Τη {ἢ]8 
56ῃ56, ἴοος ἰΐ οἴἴοῃῃ ὀσσιγ5 ἰῃ Χϑηορῆοῃ. ὅ666 δίιγζΖιὶ 
Ι͂,οχ. Χϑη. 

ὙΠ ραββᾶσο 18 ἰδιι5 ραγαρῃγαθοὰ Ὁγ ' εἰϑίεΐη, ψἢο ἰαγδ ἃ βίγθϑδ 
Ὁροη ἀπ᾽ αἰῶνός : ““ ἀοα δ} ποῖ τϑοοπέϊψ τ᾿ Κθὴ δηὰ πκδηϊοϑίοα 
τῇ 5 σοι Π86]; δαΐ Π6 παῖ ἢ ἰοπᾷ α5οὸ ἀοιεγηγίποὰ ᾿ζ ἴῃ Ὠπλ56}, απά 
εἰ εοα τ Ὀγ [η6 Ῥγορῃβῖβ. [τ Ψ}}]}, {ΠΟ γα ογο, γογηδίη ᾿πηταυ88]6 ; 
δηὰ ψνβοβοθνοῦ σοηϊγάνεηθβ ᾿ξ, γεϑὶϑίθ αοά," 866 ὅσ, 43, 40. πὰ 
6 Π60. (6 εηεῖ. 4, 839, 

ἘΠΊὴ )υδιἘσαιίοη οὗ ἰπ6 ΕἸ. Ν. δοπίενοο, ἰἃ τηυδί θ6 οὐδοσνεα ἰἢδὶ 
{πὸ τογὰ Πδα [Ὀγηλογν 116 δᾶσοε πηθαη: "6; τῖ1ἢ φεη ἑηοπί, 

φΦιῷ 
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19. μὴ παρενοχλεῖν τοῖς, ς. ὙΠ6 νοτὰ ἐνοχλέω 
ἸΠΟΥΔΙῪ 8 σηϊῆθ8 ἴο ρῖνο ἴσου} ]Ὲ ἴο δῃοίμογ, ὈΥ ἴἤγονν- 
ἱπρ ομ βοὶξ, ΟΣ Δγ ἱπιροἀπηθηΐ ἴῃ Π]8 ψὰγ. Νον 
(Π6 παρὰ [48 8 ᾿ῃίθηβῖνθ [ΌΓΟΘ, 8η4 ἢδ88 ΓΘίθγθησα ἴῸ 
(6 οὐϑίδοϊθ {πγοόννη ΟΥ̓ ΟΥ ὭΘΑΓ [Π6 Ῥθββοῦ. ὅϑδνεγαὶ 
Θχδιηρίθϑ οὗ 118 ψογ ἃγα ρίνϑη Ὀγ Πδρ οὶ, Κυρῖο, 
απὰ Υ᾽ εἰβίεη. ΤΊα ΟὨΪΥ ΘΠ ΓΟ ρροϑιῖθ οΠ6 15 {πδί 
οἵ Αττίδη. Ερὶοῖϊ. 1, 9. μηδὲ παρενοχλήσης ἡμῶν -τοῖς 
νέοις μηδὲ τοῖς γέρουσιν. αὐ 16 ποτὰ 18 αἰβο, ἃ8 ἴῃ 
ἘΠ:6 ργϑβοηΐ ρᾳβ8δρθ, υϑ64 ἴῃ 8ἃ τΏ0ΓΔ] 8686, 88 ἐνοχλέω 
ὴ ΗδΡ. 12, 15. 1 τῆδὺ ὕ6 οὐδδβογνϑά, ἐἰπαὶ 1185 6χ- 
φγϑϑϑίοῃ [88 {Π6 δὶγ οὔ ἃ ρορυϊαγ ρῆγαβθ, ἴο ψΠΟἢ 
Π6ΓΘ 18 ΟΩ6 ΡΔΓΔ]]6] [η΄ οἱγ ον ἰδηρυδβθ. 8 ΠΙΑΥ 
4190 σοιραγο (ῃδί ἴῃ Μαίί. 90, 10. τί κόπους παρέχετε 
τῇ γυναικι! 

20. ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς, 1. 6. ““ἰο ογάἄογ {δ6πὶ ὈγῪ ἰοῖ- 
(6Γ." Εογ ἐπιστέλλω δΙρη 168 ποῦ ΟἾΪΥ ἰο 56πᾶ ίοΟ, 
νὺξ ἰο βοηά α ἐθέέον" ἴο, ἴο δβοηα π᾽δηάαίββ Ὀγ ἰεἰίεῦ :; 
88 ἴογθ, δῃηὰ οἵη ἴῃ {Π6 Ὀ68ι ατσϑοῖς νυ ογβ, 6Βρ6- 
οἴδιν ΤὨυογα 68, ΧΘΏΟΡμοΙ, δηα τΠ6 οἴποὺ Ὠϊδῖο- 
ΤΊΔΏ8. 

40. ᾿Απέχεσθαι τῶν ἀλισγημάτων. Τἢ6 Ψοτγὰ ἀλισ- 
18 δῃςγαῖν δὴ Ηο]]θηϊβεῖὶς οθ. [11 σΟΠ168 ἔτοῖη 

ἀλισγεῖν, ΜΠ οἢ (ἔτοπὶ ἀλέω δηα ἀλίω, οορῃδίε νψ ῖῃ 
ἀλίϑω, ἴο γοἰΐ, οὐ ναϊϊον ; 566 4 οι. 9, 24.) 15 ἰουμά 
10 {π6 δερί. δηα 8!ρη1Η68 (ο μοξέμέθ. 11 185 υδοά θοῖῇῃ 
οὗ ρῥῇῃγϑβίοδὶ δηα πηοτὰὶ ἀβῇἠθηθηί, ὅ6εθ 1) 8η. 2, 8. 
ϑιίγασῇ 40, 88. δηὰά Ναὶ, 7,24. Ηδρχσο 1 85 6 ἰαἰΐογ 
86 η86, ΔηΠ 5] ῆ68 {Π6 ΡΟ] 05 οὗ 1Ι4οΪ5, 1. 6. μηθδΐ 
οἤεγοα το 1408, Ἡ ΠΙΟἢ ἔογπιβ τΠ6 50]6ςΐ οὗ ἢ ρ85- 
8865 οἵ [24η16] δηά Μαίδοῃι. 

᾿ Τὴ (δ 1168 Ὁ ἀρρεβδγβ), δον {Π6 βδοῦὶ ἤσθβ σεγα οοποϊυάοά, δὰ 
ἃ μογίίοη οὗ ἴΠΠ6 σοῃϑοογαῖϊθα νἱοί πη) Πδα ὈΘΘῺ δβδὶρηβα ἴο {πε Ῥγίεϑίβ, 
υϑ64 ἴο Πο]ά ἃ 58ου ῆςΐα) ἔδαϑί ἰὴ ποηοὺγ οὗ ἴδ ροά, εἰϊπεῦ ἰὼ (Πα 
ζει} ]6 οΥ δῖ ργϊναία ἤου368, δῃὰ (ἤθη δῖα ἴπ6 γοϑίατι οὔπο ἤοϑῃ ;  ΟΥ 
ὄνθη, ἔγοῃ) δναυῖίοθ, ΟΥ βμουθγίυ, βα] [δ δηὰ Ἰαϊὰ ὕρ ἴπ6 γευγηδηῖΐ ἴοσ ἔυ- 

Ἐ 80 Ηεγοὐοῖί. 1, 31. ὡς ἔθυσαν τε καὶ ἐνωχθησαν ἐν αὑτῷ τῷ 
ἱερῷ. Ονἱὰ Μειῖ. 12, 154. Θδόγα τυ]ᾶγε βιιλπι, ρᾶγ8 οβί ἀδῖᾶ Ἵξίεγα 
ΤΙ Θ ἢ 518. 866 8150 οηι. Οἀ. γ. 470. ἱγρ. Ζξη. 7, 174. Ῥίαιι. ΜΙ]. 
Οἰον. 8,1. 117. (οἷ!. Ν. Α. 19, 8. Ζυάρ;. 9, 43. ὁ Μδος. 4, 16. ἀπά 
σοΏβυϊὶ ϑρθηοοῦ Ν͵86. Ρ. 64. δηὰ [Ὁ. ἀδ [Ἐρ.-Ηθῦτγ. 698 3644. 
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ὌΙΓΘ τιδ6, (960 ΤἼΘΟρἢν. ΟΠ αν. ας. 10.) οὐ δυθ ψᾷνε ἰδ ἰο ἐπ δυο μθγ5 
ἴο 56}] ἰ 4}:6 βμϑαρῦ]ε8. (866 ϑεδβοεῖίρ. Ηογ. Ἠςν. οἱ (δϊ8 ρΡαδβαβθ.)- 
ΤῊϊβ ἢθριν, θεΐηρ; οβεγεὰ ἰο ἑάοἶβ, {πε6 σε γβ σγεῦα ἱδυρθς ὈΥ (μεὶχ 
τε] ίοῃ ἴο Πρ]ά. ἰῃ δϑοεηϊηδιίοω ; απὰ ἴπογ οοηϑέάογεὰ ποῖ ον ἰποφ8 
ὍὮΟ Ὑγ6 ΓΈ ΡμιΈθεηΐ δὲ διοῖι ξδδδίβ, ἢυϊ αἰϑὸ ἴῆοϑε ττδο αἵὰ οὗ ἐϊθ Βεδὰ 
ΜΠ οἢ ἢδὰ θδεὴ οθεγοὰ υρ, ψ ἤθη ὀχροβοὰ ἔογ βαὶς ἰῇ [6 βΒδβ} Ὁ] 68, 
89 ἰηβεοίεα Ὀγ [Π6 οοηίΐαρίοη οὗ ἱφοϊαῖτγ. Ὑποσοίογε 7δημδ ἱμουρὰϊ! 
1ἴ ὨΘΟΕΒΘΘΣΥ [0 δη]οΐ (86 (τί ϑίλδης ἴο σοξιιβα αἱ! ἰηνἰϊδιίουβ το ϑυς ἢ 
ἔεββίβ, δπὰ δηβίδίη ἔτοιῃ (μ6 ι.86 οὗ 811 ἱτωτηοϊαιοὰ ταδὶ, βοὴ ρὺ}- 
Ἰοῖγ οἤεγεὰ ἔογ 5818 ; {πὶ Ὧο οἴϊξηρε κηρὶ ὃς6 σίνϑη ἰο ἴμοδα ΟἸἈγίθ- 
ὕλπβ ν)ὸ μαὰ Ὀδθὴ 2658. (Κυϊΐη.) : 

20. τόδ πνικτοῦ, καί τοῦ αἵματος. 
ΤὨδ ἰετη πνικτὰ νγᾶϑ Δρρ]εὦ 10 411 δηϊηγβ]ϑ ρυῖ ἰο ἀοδί τυ (ἢ - 

ουἱΐ εἰδιβίοη οὗἉὨ ὈΪοοά ; 88 νυν] δηϊγηαὶβ, οὐ Ὀἰγάβ οδυρῶς ἴῃ ἴΓΆρδ, 
ΟΥ δ]αΐῃ ΒΥ ἴῃ6 ἤδηᾶβϑ, 866 1 νἰ(ἰσυθ 17, 18, ϑρθηςεν ἀθ ἴκρ. 
719. 7389. ἃ 742. δῃὰ ϑομοοίί θη οὐ (ἢ}}]8 ραββᾶρε, ΤῸ ἰἀοϊδίΥ, 
δηὰ {πΐηρβ οἰεγοὰ ἴο ἴ4018, ὑγεσε 890 τεΐεσγεὴ πνικτὰ δῃὰ αἷμα: 
δηα (15 ΔὈϑι!δηο6 ἔγοπιη δι οἢ ἤοοά νγϑὰβ δη]οϊηεὰ οὐ (ἴ 6 ἥξει 
δηῃά ρῥγοβεϊγίεβΊι[ Τὴ αγίηκίηρ, ΟΥ οἴπεσ ὑδὲ οὗ δίοοα οὉ- 
ἰαἰποὰ ἴῃ ἴῆ6 βϑοσὶ ἔσθ οὗἩ (ἢ δηϊϑηΐβ, ἴῃ ἰγεδίϊεβθ, οουσθηδηίθ, δηὰ 
ΤΩΔΡΊ(ΔΙ γἰΐθβ ; [Π6Ὺ υδεὰ ἴο ἀγίηκ ἰἴ, ἴῃ οὐδεν ἴἢ.8 ἴο Ὀϊμὰ [Πετῃ. 
βεῖνεβ Γ΄ ἃ οἴοδθὺρ σονθηδηϊ ἴο {μεσ ροάβ. ϑεα ϑοῃοοίίρ. Οὔϑ. 8,10. 
ἘτοϊηΒἢ, οἡ ΕἸοΥ. 4,1. ΕἸτημθπμοῖβί οἡ Μίηυς. ἔς]. ὁ. 80. ϑρδῆςες 
ἀε [ε΄ 786. ἀπὰ Μίςμδε! δ οἡ ἴ6 Μοβαΐς 1ανν, ἴ. 4. ᾧ 4206. 

Ηδ νῇῆο νουϊὰ αὐϑίδίη ὅπλ δαϊΐῃρ οὐ Ὀ]οοά, νγὰ9 οὔ] ρεὰ 4130 
ἴο αὐϑίαϊῃ ἔγοτι δαί ρ’ οὗ ΔΏΥ δῃΐπ)8}8 βιιβοσαίεά, (ἰ. 6. ϑ]αίῃ τυ ποὺς 
εἰδυδίοη οὗἨἁ ὈΪοοά), νΥοἢ ὑγεσα α]80 οἤεγεὰ Ὁρ ἴο ἰάοϊϑβ' 866 ϑρεη- 
ΓΕ Σ ἀἐ ἴ,ρ. 719. 
Τἢδ ῬΟΥὰΒ καὶ τοῦ πνικτοῦ 16 Οἰηδἀ ἴῃ ϑοτη8 οορἕθβ, 89 ἰζ 80- 

Ρεγβυουϑ. Βαϊ ἴη [(ἐν. 17, 10. 1Π6 {6 νν δ) ργοβϑϑὶ γὶ68 δγὲ 1 ΚΕ6ῚΡ156 ἔργ - 
δέθάεδη ΒοΟΙδ πνικτὸν δηὰ αἷμα ; δῃηὰ ἰΐ ἰδ Πεγὲ τηθητοπθά, ἰῃ ογὰοσ 
τπδῖ 1Π6 ΟἸ γἰβι 18 Π8 τοΐρῃς υπάεγϑίδινα ΠΕΥ σγοσα ὑσο ἰ ἱἴεαὰ οἱ ΟὨΪΥ͂ 
ἔτοιμ δίοοά, Ὀυΐ αἶϑο ἔγοῃ ἴῃς οοὰ οὗ διιβοοείεεί δηΐτηαΐϑ, δηά δυθῇ 
οὗ τόθ96 νοι πδὰ αἰοὰ οὗὨἨὨ [Ππειηϑεῖνοβ [ϑοἷι Ὀεΐηρ; 5014 ἴῃ (ἢ6 τγδγ- 
Κοίβ. ὅε6 ϑοῃοοείϊρ. Εαϊτ.7, β'ποθ ἴῃ {μεπ2 ἴΠ6 Ὠ]οοά οδηηοῖ θ6 8β6- 
Ραγαίοὰ ἤτοι {πὸ βεϑῃ. ὅ.6 ὙΟΪ ἢ οὐ {Π8 ρββϑβαρθ. ΠΟΘ 18 ΤΏΟγα- 
οὐοσ δἠδὰ ἴῃ δοῃῈ Μ98., ““δηὰ νῇβῖ [Π6Υ νου ὰ ἢοῖ ἤδνε ἄοῃα ἴο 
{ποιϑεῖνεθ, ηἡοῖ ἴο ὧο υηΐο Οἴδιεγβ." Βυῖ [06 τγογὰθ ἈΓα τῃδη Ἐ50]}} 
ϑαρροϑίτίουβ, δρὰ βἀ ἀεᾷ Ὀγ ἴπο96 ψγ8ο (πουρῆς (6 ργεοερίθ ἴοο ἔδυ; 
ἔογμειίηρ ἴμδὶ ἢεγα ἴΠ6 δυδγεςῖ 15 ποῖ 80 τυ ἢ} πιοταΐ ἑαιοα, 85 τἱέμαΐ 
οὐδετυάαποεε. (Κυΐπ,) “ΤΒς Αροβί]ε (οὔβεγνε τοὶ.) ἱπουρῆς ἰΐ 
ὨΠΏΘΟΘΘΘΑΥΥ ἴον {Π6 ῥἱουβ Βπιοῦρ; ἴῃ6 Θδηϊ1]68 ἴο θ6 Θη)οΐ πο ἴοὸ ἀὺ 
σαί {ΠΥ Πδὰ δυβιοίε)γ Ἰοαγηΐ, Ὠδιηοῖυ, {Πδῖ {ΠΟΥ ΕΓ ἢοΐ ἴο γγοῦ- 
8ῃΐἷΡ ἴλ]186 ροάβ, Ὀυϊ (ῃ6 οδδ ἴγιι6 οὐ, δῃηά ἴο [εἶπ ΡΥ ἴΠ6 υἱτηοβῖ 
Τονθθησα ; ἢ [ΠΥ γογὸ ἴο αρϑίαϊῃ ἔγοζη τη γον, σαρίηθ, ἰπ)υτγίοδ, 
φυογ65, δὰ ἰησοδϑίϑ, δῃὰ οἴδοῦ οὔδησοβ ζουἱἄθὴ ὄνθὴ ἴῃ τὴ6 
Οδη  8 αν; ἰῃδἴ (Ὁ ἜΥΕΙῪ ὉΠ τγζ8ἃ8 ἴο ὃ6 Ἰεμάθγοα νυνβδαίΐδθυε τοΐρἢς 
νε εἷἰβΒ ἀὰ6. Βυΐ ἢ τϑῖδογ δάτωοηϊβηθα πο πὶ σοποογηΐηρ Τρ 
νι θοῦ τοῖρηε αὐπι ὁ ̓ αἰδρμίο, σσουἹὰ μὲ ἃ βίῃ πη ηρ.- Ὁ]ΟΟΚ ἴο ἴῃ 6 
δεν, δῃὰ εἰηάον ἴῃ6 γμίοιιβ ἀβηι}}65 ἔγθπλ ὈΠΙ ηρσ ἢ (ἢ 6 Ρΐουβ 
ὕεννβ, 50 85 ἴο ἔΌστ ΟἿ 5300] 6(γ. 
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Ἦδτο, ἱπογεΐογο, νγὸ 8ΓῸ ηοῖ ἴο δϑεὶς 0 ἃ εογπιρί εἰο δε τιριατῇ οὗἉ ἰδ 
Ῥτεοερίδ οὗ ἴδ Οοβρεὶ, ϑίποθ ΠῸ πηϑηϊίυῃ 8 πηδάθ οὗ ἴῃ6 Ὑγογδῃρ 
οὗ οὔθ ἀοὰ ἰι ΟἸτγίδι, βεἰ[-ἀεηΐα!, οτγυοσϊ γίημ τη6 Ἰυϑ9, δε. ἂς. 
ΤἼΘ δοῖα ρυγροεα ([ γερεαῖ) νν8ϑ [0 ρθε ν ἔγοπηι νυβαῖ (πίηρβ, δεξίά ες 
κηποιοπ εἰπς, ἴπ 6 υποϊγουτης δοὰ (ἢ γΞτἰδἢ5 οὐρἢϊ ἴο αὐδϊδϊη, ἰῃ Οὐάογ 
καῖ (ΠΕ πιΐρῆτ, νυ τπουδ ΔΎ Οθδποα ἴἰο {6 76 νν8, οοδίθδοα υυἱῖ ἢ 
{Πετ, 80 85 ἴ0 ἔογῃα οὔς Ὁῃυγοίι. (Οτοῖ.) 

ϑοβοοίίμεη οὔδογνθα ἴπαὶ [ἢ 6 Γεδβου ννὮγ ΟΠ γίβι 88 τγογα ἔογὸϊα- 
ἄδθηῃ ἴο δρργοδοῖῦ (6 Ἠδδίῃθι) ἔδαϑίϑ νναβ, 18ἴ. τῆδὶ ἴῃ βϑογιῆςθβ 
66 οθξδιοὰ ἰοὸ ἰάυϊβ, ῶδγ, ἴο ἴπ6 εν! Πἰ π]56}} (88 δανϑ δῖ, δι), 
} (ον. 10,40). ““Νὸονν Ἔν ΕΙῪ βδοι σα (σοη Ἶηπ6 πε ἢ6) 15 ηοῖ 8 δἰπιρέδ 
οεγεπιοπῦ, Ὀὰϊ 8 Κεαεταὶ τἱίε, ὮὈγ νυν ΐο}} {{|Ὸ 58. ἐσ Ρ, ἀπά ἴλ6 Βεὶπρ; 
ἴο νοι 16 βδου ἤσοβ, δι΄. 6 (80 ἴο Βρ6 6) οοβεὶν τη, (866 ϑροη- 
ςΕΓ ἐς [(ομ. 878. δπηὰ 208. απὴ δίεάε ἀδ (ἢιἰδυϊδηογαιῃ δον ἔς 15.} 
Μαϊηϊοπί 68, ἰΏ Μογο Νεουοςίη) ὃ, 46. [6115 τ᾽΄18. {παῖ {Π|ὸ Ζανίαπω 
τουρῆς Ὀϊοοὰ ἃ ἀείπομ, ἂπὰ βιιρροβα δαὶ ἢς νν}ὸ δἱα ἴ᾿ "νὰ σοιη- 
ΤΩ ὨΙΟΏ, δηὰ τΐρς ἃ ἔδιμ 8 Ἰηϊθυσοῦγβα νυ ἢ ἀδπηοῃ8. 16 
δϑῖηθ ορίηΐυη, ἴοο, ννὰ8 Πεϊἀ Ὀγ 1ῃς Οσεπέιεε. 866 “δ οι. ἐδ 
Μγχγει. Ἐμργρί. ς. 47, 30 ἃ 838. ; 88 αἷἰσὺ ΕΗ. Ουάννονί ἢ 8 Ὠίβοουγβε οοη- 
Ἄοογηΐής ἴμε ἴσας ἠδίυγε οὗ {16 [ογὰ 5 ϑυρ εῦ, Ἀπα 54] )88. ἀα απ. 
ΤΤΑρεζΖ. ὑ. 444. 

ΤΊνι5 ποῖ Ὁ {πὸ ἱἑεοϊοίδψία. Νον ἔογ ἴΠ6 διοοά, ΤὨΐδ ἴδ 6 
Οοη 1168 τιϑεἃ ἴο οαἴ ννῖι} τ1η6 ἤδϑἢ, ΟΥ σΑΓΘ ἢ Ϊν ἀγανν 1 ἔγουχ (6 
Ῥαγῖ ἡ Πεγα (ἢ6 Ἰηοἰβίοη ννὰ8 Ὠηδδ, δηεἰ σοηνογίὶ ἰΐ ἴο ποι πηοηΐ, 
οἰἴπεῦ ὈγῪ τὐἰχίηρ ἃ ὑρ ἢ} ἤν δι οαΐπχοαὶ!, δηὰ ἀγίηκίηρ ᾿ϊ ἴἢ ἃ 
Ἰαυϊα δἰαῖα, οὐ ὈΥ παϊχίηςς ἢ ν᾽ ΟΥ̓ ΠΟΙ ἔροα [85 ἰὰ θη τῦῖτἢ υ8 ἐη {πα 
Ῥτεραγαίίοη οὗ ννῆαί 6 σὰ ὑ]δοὸκ ρυαϑάΐηρε. Εὐϊι.1. 8.ε Ρβὺ] Ἐρίη. 
1,95. Οὔ ἢ 5 Κἰ πὰ οὗ υοὐ πιεηϊίυη 8 τής ἰη ἤοηι. Οἀ. 18, 25. Γασ- 
τέρας αἱ δ᾽ αἰ γῶν κέατ᾽ ἐν πυρὶ τὰς δ' ἐπὶ δόρπῳ Κατθέμεθα, κνίσσης 
τε καὶ αἵματος ἐμπλήσαντες. ὅ0 Αμίοϊιδ ἀα Ατῖε (πη. ὃ, 8. ἔχ βδβη- 
υΐϊηα εἴ εοίηοτε εἴ μυϊηπιοηίΐυιι5 Ἰεμοτίηΐδ τη 4) [νυν ΐς ἢ δθθπ}5 [{- 
1|6 πηογα ἤδη ἃ γεοοὶμί ἔυγ πιακίηρ φίῤίεέ ρὶ6. Απὰ (παῖ ὀίιαοκορμι- 
Θὲπρε νν6γῸ ἴῃ υ86 διηοηρ ἴἢδ δηςθῖθ, νγ6 ὨΔΥῪ ἱπίον ἔγομη νυν παῖ Τογ- 
τυ ἢ δαγ8, ἴἰη ᾿ν15 Αροϊορ. ας. 19. ννῦοσα ἢθ (6118 υ8, δοέμίος οΟΥΟΤῈ 
ἀϊείεηίος (ὐτὶεἐἰαπὶξ αὐπιοίοε μἰδ66. ἘΔ |1.} 
Οἔπε πνικτὸν, ἴἴ τηυδὶ Ὀ6 οὐϑεγνεά, ἴμογα νγεῦα διποηρ [6 Θεῃ- 

Εἰ]. 8 ἴννο κἰηά8. Τῆε Μγεί, ἃ δοσγῖ οὗ οαἰδβῖν, ςὰ θὰ Ὀγ Αἰπαη. Ι. 9. πνικ- 
τὸν κριας. Αῃὰ Ηεδυοἢίιιβ ἐχρίαίηβ ἰϊ γένος ὀπτήσεως:. ΟΥ̓ {πὶ6 νψε 
αν ἃ ἀεβογὶμίϊοι ἰπ Πεὶποθ Ναγ, [δοῖ. 1, 6. πνικτὰ νϑῦὸῸ κρέατα, 
ΟΆΓΏ6Β δι βοσδῖεθ, ἃ ΠΠΟ6Ο ρϑγδηάὶ δὶς ἀϊουηΐυν, ηυδηάο δο]}]. ο}]6 ἰἢ- 
οἰυιδε ἴῃ 8:00 ργοργίο εοφυυπίυν, ναρογίθυθ αυἱ ἰη ᾿Ἰἰδεγὰ εἰ χαϊυγὰ 
δεδδίυγανο ἐχαϊδηΐ δἰπλιΐ χεϊεηίε ; ποϑίγαῖϊοβ δρρε! δηῖ φεααηιμᾷεέ 
[Ὑϊο ἢ βδθοπ8 0 ΘΟΓΓΕΒΡΟΠα ἴο ΟἿ δέειο. Εαϊτ.1 Νονν ἰϊ ἰβ Ὠοΐ ΠΠἈΕ]γ 
μαι “μοὶ ἃ πνικτὸν ννδδ ἰυγυϊάάδη Ὀγ ἴη6 Αροσιίε8, βίπος ἴθ δηίϊγηαὶ 
ταὶ ἢϊ Ὀ6 ργομειν Ὀυϊοπειεα. ΤΠαῖ τΠ6 δηιίεη(δ ἀϊά ἠὐΐ τεὐοοῖ τα 
οοά οἵ Δηϊπιαῖβ ἰἢδι πδαὰ σοῃμα ἴο ἃ ἀδαι ἢ ννῃΐοῃ ργοάιπιοοά ΠΟ εβιιδίοη 
οὗ Ὀ]οοά, ἰ8 ρἰαίη ἔγομῃ ἤογδοο, 868. ῷ, 4, 17. 81 νϑϑρμοσίΐηυβ διιθίϊο 
ἴα Ορργβδϑεγίϊ ἴοεμεβ, Νὰε ρϑ)]} πὰ τρϑ] τ γεβροηβεῖ ἄυγα μα]αῖο, 
οοείυδ 6ΓΪ8 νἱνδῖα τριιϑῖ0 πλοῖσδγε Εαίθγσηο. Ηοοῦ ἴθηδγβδι ἔβεϊοῖ. [ἰ 
νν88 [που ἢϊ (11 δεαι5) ἴο δῖα ἴἢ6 65]. ἰϑρθσ. Τδὶ ἔον" 8 ψγεγα 
υ.6.18}}ν ΚΙΠ6αὰ Ὀγ δυβοςαιίοη ΒΕ ]ΕΥ ᾿δ8 8[ιοννῃ ἔγοτῃ (ἰς. ργο Μυ- 
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γῈΠΔ, ας. 29.; δηά Ὀἰγά8, παγεβ, γα ἰἴ8, αηὰ Οἴπεν ραη6, ὍΕΡῈ 50} 
σδιρί πῃ σηδγοθ. ΤὭαδϊ {Π|686 νγεγα δαίθῃ ΌΥ ΤΏΔΏΥ, νγ6 ΤΠΔῪ ἴῃ δ ν ἔγομι 
{πε ργοἠλὲδιέϊοπ ἴῃ ἴ[ῃ6 Αμοβίο]ϊοα] ΘδῃοηΒ, ὃ 68. κρέα ἐν αἵματι ψυχῆς 
αὑτοῦ (τεξεγείηρ᾽ ρεγῃδρ8 ἴο ἅδη. 19, 4. νῇεσε κρέας ἐν αἵματι ψυχῆς 
δ'ηΐῆε8 βοβῇ ἴῃ νν ἢ δὴν Ὀ]οοά τοπιαΐη8), ἣ θηριάλωτον, ἣ θνησι- 
αἴον. Αηὰ ΘρΘΏΓΕΓ ἢδ8 δῆοννῃ [ἢδΐ βοπιῈ θη Ἶ68 ἐἰὰ ποῖ θυ το ΘΓ, 
υἵ δυβοοαδῖοα τῃ6 νἱοιπ|8, 80 Θίγαθο β8ᾶγ8 Οὔ τῃ6 1ηὐαη8, οὐ σφάτ- 

τουσι τὰ ἱερεῖα, ἀλλα πνίγουσιν. (ϑοῃοείίρεη.) - 
σετε οσατίαρθ νοῦ 0] ο᾽ ΟἸ ΒΥ γεματκ (Παΐ, (Ππουρἢ ὨοΙ τ Π6Γ 

ΤΠ] ὴρ8 8δογὶ ἤοθὰ (0 ᾿άοἷβ, Ωγ ἴῃ ἤεβίιὶ οὐὗὁἩἨ βίγαηρ) οὰ δῃϊτηδὶϑ, ΠΟΣ 
Ὀϊοοά, πᾶνε, ΟΥ̓ σΔ ἤανδ, ΔΏΥ ΤΏΟΓΔ] ονὶϊ ἰη τΠ δ, τυ οἢ 5ηου ἃ τᾶ Κα 
1η6 εαἴΐηρ οὗἩἨ ἴδηη δΌΒΟΪ υἴοὶΥ δηα ὉΠ ν ΓΒΑ] υη]ανναΪ, (σοΟῊρᾶΓα 
1 Οογ. 8, !, 8 ἃ 9. οι. 14, 14. εἰ δε. 1 Τίιη. 4,4. Μαίϊ. 15,11.) 
γεῖ (δ ψΕΓῈ ἤογὸ ἕο ἀἀθὴ ἴο {Π6 Θδθηῖ 6 σοηνογῖβ, Ὀδσϑαδο ἴΠ6 
εν δὰ δυςοἢ δῃ δνεγβίοῃ ἴο (δι, μα {ΠῸῪ οουἹὰ Ὡοῖ σοηνοῦβθ 
ἤγεευ τ ἢ ΔΩΥ ὑγῆο υβεὰ τ[ἢ6πΔ. “ΤῊ (οοπτϊηυθ5. ἢ 6) ἰ8. μ] αἰ ὶν 
1.6 ΧΟΘ50. Ὁ ΠΙΟἢ Φ4 168 δββίρηβ ἴῃ [ἢ 6 νΟΎῪ ποχί ννογάϑυ νϑσ. 91, δηὰ 
τ 18 Δυυ Δ ηΕ}Υ ϑυϊῆοίεηϊ, ΤῊ Ἷ8 Γραϑοη [88 πον οδαϑοὰ, βηὰ {ἢ οὔ- 
Ἰραιϊίοη ἴο αρϑίαϊη ἔγομι ἢ 686 {ΠῚ ΡΒ Οα8868 νυ ἢ ἰἴ. Βυῖΐῖ ψγογα νυ 
ἴῃ Π|κὸ οἰγοιιπιδίδησαβ δραΐη, Ὁ γίϑι δ οΠαγιν υγου Ἱὰ βυν εν ΓΕ] ῸΪα 
8 ἴο ἴδ γ ουγβεῖνθϑ ὉΠῸΘΥ ἴΠ6 88ηγ6 τοϑίναϊ 8." 

ἴῃ {118 νἱδν ΟΥ̓ {Π6 διιθ᾽εοῖ ΘοῃοοίίρΘῺ οοἰποίάθβ, οὐϑεγνίηρ [παῖ 
δνεη ἴμεη ἴῃ ἀθοῦεθ ννὰ8 ποῖ σεηδγαὶ, δῖ ρηγι!ουαΓ δηὰ ἔου ραγιὶ- 
ΘΌΪΑΓ ΡΌΓΡΟΒΕΒ; 80 [ῃδῖ ννῃαίΐ ἀἰὰ ῃοὶ "ἱηκ 4}1 ἰῃ 086 {6168 σδηηοξ 
Ὀϊηὰ δὴγ ἴω ἴΠ6 ργεβεηῖ {1π|6ὲ8, ὑνῇθη [ἢ Θοοεϑίοη ΟΥ̓ ἴΠ6 ἄἀθογεα, 
ΠΔΙΆΕΪΥ, 1116 ΘΟΔὨ(Ά], Π88 σεββθα ἴο εχὶϑῖ, “Ἠδηδε (16 οοποϊπ 68) 
ΔὴΥ ΟἸ τ δι 88 τηΔΥ, Ὑυἱ ἢ ἃ βϑΐε σοηβοίθηοοθ, οαῖ Ὀ]οοὰ δηὰ ἴῃς Πεβὴ 
οἵ βιγδηρίβα δηΐηναῖ8. δῖ. αι}, ἴῃ ἢἷ8 Ἐρί9168, ἤ νῈΡ Ὀγρεβ τ ΐθ 
ἄδογθο, Ὀυΐϊ οἴϊδη μίνοβ ᾿ἴ 89 ἃ ροηπεγαὶ τίς παῖ {ΠδΥ ὁΓ6 ποῖ ἴο ὃ6 
δΟΓΌΡΟΪΟΙΒ ἰῃ Τεβρεοῖ (0 πλοδῖβ; (ΠΟΌΡΉ, ἢ 8 (886 ἑμνοϊν ρ' Βοδη 8], ἢ 
Θη)οΐη8 86 οδι(ἰοη οὗὨ σοποοαϊηρ ἰο ἴῃ σοηδβοΐδηςεβ ΟὗὨἍ νεδκ ὑτοῆγθη. 
ϑυ γον ἴδῃ, ἤθε 1})}6 ΒΟ 48] Ο685868 (83 ἰϊ ἀ0659 ἴῃ ΟἿ ΟὐΝῺ {1168}, 
76 ΠΔΥ 58εἰ} ΘΠ] ΟΥ 6 1}}} ΠΟΤΕ οι δα [0Γ τ18 ὈῪ ΟἸ γῖϑι.᾿" 

20. καὶ τῆς πορνείας. 
Αἴ {{}|9 ρεγίουϊαῦ ἱηἰογάϊοϊ αχοϑὶ (οτηπιθηίαίοῦβ πᾶν βἰυ τ]ὰ 
ΘΧοΘ ΡΥ; Ὀοίηρ, δὶ ἃ 1088 ἴο δοοοιιηῖ ἔογ {16 πγεῃίίοη οὗὨ ᾿ΠΠ1οἰς 
γϑηοῦοδὶ οσοηποοίίοη δηηοηρ (ΠῚ ηρ58 οὗ {6 ,Ώβεῖνοβ γα δηά οὐη- 
οδἀορά, δυῖϊ ἤγουν νηΐ ἢ (ἢ6 δη 1168 ὑνεγα ἴο αρβίαϊῃ [6οϑῖ ἴῃ6 Ψεννβὴ 
ΟἸὨμ τ ϑιϊδηβ δου ὰ Ὀ6 οβδηαοὰ ; (μοι ρ ἢ σοΥα  ἾΥ ἡ Πογθάοπ ννὰβ ἢ6- 
γον ᾿πουρῆῖ ἀδιάφορος. ΝοΓ ἀο ἴΠ6Υ 566 ννὮγ, 1 βυθαῖοσ οθξδησεβ 816 
τιοητοηδα νυἱι ἢ 508 }1}6 Ὁ ἢ 68, [ἢ 8 ΔΙοη 6 8ῃοι]α θ6 τηθητοηοαὰ. “76 
ππανοϊ δ ῦ]6 οοποϊυβίοη (οὔβογνεθ Μίο 8615), {Ππαᾶΐ ΠῸ]]ονγ8 ἔγοιῃ [ἢ 6 
σοιτήοῃ 1 δηϑαἴίοη οὗ πορνεία 18, [δῖ ἰἴ 18 88 ρσΓδαὶ ἃ οὐ πλ6 ἴω δαῖ 
Ὀϊοοά, τἱηρ5 δίγαηρ θα, οἵ' τηϑδίβ οβεγεα ἴο ἰ(0]8, 88 ἴο σογητηἶξ ἔογηΐ- 
οδιΐοη : δὴ ορίηΐοη νν ἢ] ο ἢ) ταλὴν αἷνπ 68 ἢανα τηαἰ ἰδ ηδα ἔγοιη ἢ. 18 
8558.8." ΤῸ Τοονα (8 ἀΠΠἤου ν τηδὴν τοί πο 8 ἤανα Ὀδθη ἀνία, 

Οπλἰτίηρ [Π6 οοπ)οσίιτεβ οὗ Βοηίίεν, δηά ἴπα ΠΔΓΒἢ ἰηϊεγργείαίοη οὐ 
Ἡοϊηβίυ8, ϑοῖηδ (οιηπιδηίδίοῦβθ, 8385 ϑοίάθη δηᾶ ϑοῦ]δθυϑ., απ ἀογοίδης 
ἴϊ (885 1 πηγ86}} ἔογπιθεὶν ἀϊ4) ἴῃ ἃ ἤρα γαῖίνο βθηβ86, οὗ βρἱ γί] ννῆογε- 
ἀοιῃ, ἷ. 6. ἰἀο]αἴτγ. Ηδγίησα (865 ᾽ἴ (ο πγδδῃ Ὠγδίσ! ΠΟ ἢ 4] ΘΟ ΘΟ οη 
ψἱ(ἢ ἸαοἸαίεγβ, Βιυιῖ 1}18 οΥΡγεί δι η 16 [16 0]6 το τν6}}- πα 6 οὈἦος- 

Ἀ 
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εἰσηθ, ποῖ ἤανο Ὀδοη δἰβιοὰ ὑγ Εγμπεϑιὶ, Νοορεῖϊ, δὰ οἴμετθ. Μι- 
οἶδε θ, ἰῃ ἢΐδ [ηϊγοά. 1, 190. πηαϊηϊαίηφ (πὲ ἴξ ρἰρηΐβα8 πηροὶ δοἰὰ 
ἰὼ (πὸ Ρυδ]οΚ δίνορθ οὐ ὀρεὴ τᾶγκεῖ. Ὁμδῖ ἰωιεγργείαιίσι, Ὠονν- 
Ἔν ῦ, Ἦδ8 ὈδΘῃ σοπῃρἰθίοϊυ ονογίυ! πο Ὁγ Βρ. ΜΑΓΘΒ δηὰ Νὶτζϑο. [ἢ- 
ἀεοὰ ἰο ἴπε δθονθ, δινὰ οἵπον βοϊυϊδομα Ὀγουρῶῖ ἐοεννασγὰ ἰῃ οἷ ἀρὰ 
Ῥεγ]ηρ, Οὔυϑ. 4, 458.; ἰϊ ἰ5 εἰρ αν οὐλεοῖς Ὦγ ΝἰίΖθο δῃὰ Νοεδεοϊῖ, 
(παῖ ἴῃ ΡΟ ΠΟ εαἰοίθ νγογάδ ἃ δῃ ουρῖς τὸ ὕὈ6 εοαιρίογοίὶ ἱἰη 
τοῖν σαὶ βθη56. Απὰ ἰἔ (69 Κυΐϊποοὶ οὐὔνρεγνθβ) (ἢ Αροοίεβ δὰ 
υοοὰ {Πἰ89 τοῦ ἰῃ “ΔΠΥ ΓΆΓῈ ΟΥΓ Γϑοοθα 6 δαηφθα, μποῦν οοὐὰ της (ἀδη- 
ιἰ}6 Οἢγϑιδηβ, ἐνθη ἐξ ἴΠαγ 86 Ὀδε δοαιδί οἵδ ψἱἢ 4}} {πῸ ναγίου. 
διροἰβοαϊίοπεο οὗ {πε τννογὰ, ἤανα Κῆοννὴὶ νεῖ ποῦ ἰῃ6 Αροϑῖῖοα πιεδηΐ 
ἴο ἐχργαδδϑ {{γ}8 γβγοῦ ἰπ ἴῃ ρίδοε οὗὁἩ ἃ ποῖ ἔγθαϊοπὲ αἱ ρη βορίίοι. 
Νοῦν ἰϊ ἰ5 ἔγίνοϊοιι5 (ςοῃεϊηυρ8 Κυϊηοεὶ) ἴο υγζϑ ἰμαὶ Ρδυὶ ἀπὰ Βασγ- 
ὨΒΌΔ58 ὕ6ΓῈ δἴ ῃβη (0 τείονα ἴα ΟὈϑοι  Υ͂, ἴον ννθγ, ἐπ βου εἰ ηρ, 60 
λιηρμρογίδηϊ ἃ σοπίγονευου, ἀηα ἰανίηρ ἀοννη ἃ ἰᾶνν, δου] ἴμ6 ἀροϑ- 
1165 ἴανα δ0 ἠδρίεοίεα ρμεγϑμίουλγ, τηδὶ {86 νΕΣῪ "νολεΐδ (Ππειηβαῖνοβ 
δου] σοαιΐίῃρ δὴ ἱπίεγρτείεγ [11 18, τῃεγοίογρο, μηοϑῖ γοαϑορβῦϊε ἰο 
ΔΆΡΡΟΘΕ παῖ τ(ἢ6 Αροϑι}ε8 Ὁγ τἰνΐς ἴετῶλ τηθϑηϊ ἐἐἐοὲέ υεποότεέαί σοΗπεο- 
ἐϊοη. 

Βεοϊᾷοβ {πὸ δῦονθ γεάβοηβ, ἰἰούνανεῦ, ἔογ σείαἰηΐρ; [Ὧ6 ΘΟΠΙΠΊΟΣ 
βρη βοβίίοη οὗ πορνεία, ἴθοΓ6 ἃϊς οἴμεγθ 8180. ΕῸΣ (6 σενέϊίος 80- 
οομῃίεα ἔογηϊοαιίοη, ΟΥ νυπογθύοῃι, 88 ἃ {ἰὴ ἰανυ αὶ ἀπὰ ᾿ηὐετεπί 
(8εο Τεγοηῖ. Αἀεὶμῆ. 1, ὦ, 21] δεηᾳ. Νοὴ εβϑἰ βαρί(ὰη, τηΐπὶ ογεάς, 
]ο] οδοεηίυ]ι) δοου ΑΓ!) ; δηά {ΠΟΥ σοχμταϊ(1εα ἐϊ ἐπ (ἢ ἰθιηρ]εβ, δὲ 
πεῖν [πϑιἱνα]5, ἃς. (ὅεα ϑρεῆρεσ ἀε ἴκβρ. 748. δηὰ Αἰδθεγιὶ οὴ οι. 
18, 18.) Νοϊῖοτγίουϑ δζο- (πεῖν Βασορβηδίια, [Ὁ μῸ ΓΑ] 8, [ἢ 6 τἰΐδ5 οὗ 
16 Βορὰ [)εβ, ᾶἃς., ἴῃ νυν ῖοἢ τΠ6 Οεη 168 ἐπ εαὰ νυῖ ἢ ἐιπρυηίγ, 
ἰο ἰἠε ἤοποιιν οἵ Βαοςδιϑ, Βοηδ Ὦξα, δ. ἽΓίνιι8, ἴοο, ἰῃ Νιυιοῦ. 45, 
1 δεᾳ. ἴΠ6 ΜίΙαϊδηΐιε8 γε βαϊ ἃ ἴο δνα ἰην! θὰ {Π6 ψενν8 ἴο {πεῖν δϑοιῖ- 
ἢοεϊαὶ ἔδαβίβ, ἰῃ ογάϑγὺ ἴὸ αἰἴυσε ἴθι ἴο ἔογηῃὶςαιίοη. πὰ τῆς 8ι- 
{πον οἵ (ῃς Βοοκ οὗ ν᾽ δάομι 14, 1Ὁ., γεοκοηΐης υρ (8 ναγίοιιϑδ 
εχ μ)θ8 σοῃμο δ ἰεἀ δἱ (}16 ἔεϑίϊνα 5 δῃὰ τογδίοσιθβ, ἡγαΐῖκοϑ σωθηϊοη οὗ 

ιχεία, ἀσελγείαι, γάμων ἀταξίαι. 866 εἷἶδο ϑυγροῖ. Ὁ, 42 δεῃ, 
ὑπο σονος ἴῃ} Ρεῖ. 4, 8. νὰ ἢδνα ἀσελγείαι, ἐπιθυμίαι, κώμοι, )οἰπεά 
ννἢ ἀθεμίτοι εἰδωλολατρείαι. δίηςο, ἐπεγείογα, ἐογηϊοδίϊοιι ννἃ8 50 
τιδι 8] διηοηρ ἰπ6 ΟΕ. 1168, πα ννὰ8 δοοουηϊοα ἰανν δι ; δηὰ βδἴπος 
ΒΓ ἢ ορὶηΐοη8 δ δοίϊοηβ ἱπογεδοοὰ ἴδ6 Ὠδῖτεα δηὰ δϑοιηϊηδίίοῃ ἴῃ 
νυ] οἢ τὴς Φενν ΒοΙὰ (ἤφ, δῃηὰ ψογὲ ἃ ργεαῖ ἱπωρεαϊπηθηΐ ἴω {Πεῖγ 
ἘΠΊΟΩ ΨΙ 96 νν8, ᾿ὰ ννᾶϑ ΘΓῪ ΠΕΟΘΒΒΘΥΥ͂, Οὐ {8 ρου ΔΓ δηᾷ ϑοϊεπηη 
οὐσαϑίοη, ἴω δηϊοΐῃ πα ΟὨβεγνδησα οἵ οβαδίϊϊγ. Αηὰ σορνεία 18 
σηθδηΐ (0 ἱποϊυ δ ̓]1οἱϊ νοογθα] οοηηθοίίοη οὗ ἐσεγν Κἰηα. 

Νονν βίηςε ἔγοτῃ ννῃαῖ 88 ὈθθῺ βαϊὰ ἰΐ 18 οἴθαγ ἴδὲὶ (Ὠϊ8 γεσοῃι- 
τηθηἀᾳιίοη οὗἩἨ οσμδϑί! νυ ννα8 ὨΙΡΠΪ πεοοεβατν, (6 ΘΟΓΌΡΪ6 ΤΏΔΥ 850 
ΘΔ 51:}γ Ὀ6 Γετηονεά, τυ οἢ τηΐρ ἀγῖ56 ἔγοτ (6 μ]αοίηρ; οΥἉ {{|}8 νἱγῖυε 
διηοηρ ἴθ6 πιεαΐα, ἀδίαφορα, δηὰ υπϊηρ ἃ ἀυϊγ οἵ σοιμμιοῃ ἂπά 
Ῥεγροίυδι οὐ] αϊίοη νν᾿[ἢ ]ος8] ΟΥ̓ [ΘΠ ΡΟΓΆΓΥ ΟὨΘ6Β : [ΟΥ ἴδε δρδίδίῃ- 
ἐηρ; ἔγοιῃ ἰσδοϊοιἡψία, δι6. νγβ ηοΐ ἃ [Πρ ἀδιάφορος, Ὀὰϊ ἃ πιοβῖ ΠΟΙΨΥ͂ 
δηά ΠοοοβϑΆῪ ἀπμγ, πο σουὰ ὃὈ6 ἱηουτηθθηῖ οὐ ἴπ6 Οδηκὶϊα 
Ομ γϑιϊδη8 ᾿πγουρποις τοὶ ἡ ΏΟ]6 ᾿ἰἔθ. Ὑ͵ηαί, (Ὠογεἔογο, βου ἃ 
πίθον τἢ}ϊ8 Ἰοσϑὶ δηὰ [δι ΡΟΓΆΓΥ ἀυύΐγ ἔγοια Ὀεϊηρ υηϊϊεὰ . ὶ ἢ 8866} 
85 8[6 ΘΟΠΠΊΟη δηὰ οὗ ρεγρεΐι δ! Οὐ] Ραϊίοη ἡ Βεβϑίάεϑ, γγ6 χηισῖ ηοί 
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ονριΐοοῖ (ἐς ἀϊβενόπος θοίννθε (ἢ φοἠοίαϑέϊο δρᾷ ἴμ6 μορκίαν Ἰαούα 
αἵ ἱπϑίιοῖοη. ϑυοῖ δὴ πηΐοη οὗ ἀι11ε8 80 αἰ δεγεπίὶ οοιἹὰ ἠοῖ ννε} 
Ὀε εχρυϑθὰ ἴῃ δ δολοϊαεξὶς ἔϑας ἤεγ, ψῃο οὐρῶϊ ἰο 1αν ἀοννῃ Ομ γί διίβη 
ἀυ168 ἱῃ ϑγϑίρεβδίίοδὶ ογάθν, δηὰ ἱπάϊοαϊα 6 τηυΐζυ8] ςοηηεοιίοη δορὰ 
αἀϊβεγεηξ τοι οηβ ν᾽ οἷ {ΠΕΥ ὈΘΕΓ οπς ἴο δηοίμπεγ. Βαϊ (18 ἰ8 ὃγ 
0 πηδϑῇϑ (6 οδϑ6 Μη ρορυΐέαγ ἐχῃογίαιου, νυν Ὠϊο ἢ δι οροῖθοσ γὸ- 
δαγὰβ ργαοίδεο, δηὰ 18 ρχομουβάεὰ [ὉΓ οεγίαϊπ ρεγδοιβ, ἴῃ οετί οἷα 
οαϑέξ, φιλὰ [Ὁ ἃ οργζαΐη δἐπὰ ; δηὰ τηυϑί, {πεγοίοεθ, οοπ)οίΐη α]] ροϊηϊβ 
(Παὶ μογίδίῃ ἴῖἴο ἐῤλαέ εκ, ψπϑῖμογ ΠΟΥ Ὀ6 ἰοσαί, ΟΥ εοπιπβοη." 
(ΝΙιζϑοἢ δή Κιιΐη.) 

ἴῃ τ26 δαπιδ ᾿ὲρὶν {Π6 ραββδρα ἴ8 σοῃϑιἀεγεὰ ΕΥ̓ ἴΠπΠ δο]οδὶ Οοσω- 
Ἰηϑηΐξζδίυγϑ οὗ (Π6 δῖ σδβηΐυγυ, δ ἤεϊβ., γαϊοκη., ϑοπορίίκεη, απὰ 
Βρ. Ῥεδγοβ, ἴῃς ἰαϑῖ οὗ ψῃοῦ {ΓῸῪ οὔδοσνεβ, ἴηδί ἰἀοϊδῖσγ (εδρε- 
οἶδ }}ν ἴ40] ἔδαϑίβ) δῃηὰ ογηϊοδϊξοῃ νγεσα δἰπιασδί ἰΏΒΘραυ Ὁ ]6 ἴῃ τῃ6 
τα Ἰπα8 οὗ ἴΠ6 5εν8. ““ΤὭι8 (σοπίίηιιδβ ᾿6), οἡ ἴδ 880)6οἱ οὗ ἐλέη χα 
οἤεγοά ὠπέο ἰάοἰα δῖ. Ῥαι}} βαγβ, ἰὼ 1 (οσ. 10, 7 ἃ 8. “ Νεϊίμον δ γε 
ἰαοἸαίογβθ, 88 γε γα ϑοιηδ οὗ (ἰδ : ῃϑῖ ΠΟ Γ δῖ ἃ σοπηηλὶῖ ξοΓηϊοδίΐοη, 
83 801ὴ6 Οἔἔ [Πδῃ) σοτηη)ἰττοα ᾿ζ.᾽ Ηρα ἰ6 ]οῖη8 {π6 δη58 οὔ ἑαφίαίτυ 
Βα ἠογπιοαϊίοη τοροῖδον, ἴοσς ἴΠ6 σεαᾶβϑοὴ (τποϑῖ ργοῦθδῦ}νγ) δθονβε 
δῖνεπ, 80 ἴῃ Ερμοβ. δ, δ. 6 8875 : “ΝΟ ν] )ΟΓΕΙΔΟΠΡῈΓ, ΠΟΥ ὑποΐδδῃ 
ῬΕΙΒΟΏ, ΟΣ σονβίου 8 σῆϑδῃ, {γαῖ πεν ἰδισὰ Ἰηαπ: 566 [,ΟΟΚο᾿ Β ποῖα οἱ 
Ἐρβεβ. 4,19.) ψῇῆο 18 δὴ ἰἀοἰδῖεγ, παῖἢ ΔῺΥ Ἱπῃογιΐδηςε ἰῃ ἴη6 Κίηρ- 
ἄοα οὗ (ἢ γἰϑι.᾿ Αμαίῃ, ἰὴ 1 (ον. 5, 11. “ ΠΕ ΔηῪ πίη, (παῖ 15 οα]]οα 
ἃ ὈγοΟΙδον, Ὀ6 ἃ ἔοι  ηἰοδίοῦ, οὐ οονεῖοι! (γϑῖ εν α ἰεισώ πιαη } ΟΥ̓ διὰ 
ἸΔοἸδίον, νυ} δυο δὴ οὴα ἀο Ὡοῖΐ οδἵ. Απιὶὶ 80 οἷοβα γγὰβ ἴῃ σοῦ- 

᾿ς ηροίίθη [ἤδη ὑὈοίνγοθα ἰποβϑα ἴνγο ΟΥ69, ἴπαὶ Ῥ4}}, 1 ΟΟ]ο88. 8, 5. 
Β8γ8, (παι “σονοίουβηθθθ (ΟΓ ταῖμδι ἐδισάηε88 ) 18 ἰάο]αῖγγ." ὙΤὸ «αἱὶ 
νυ ΠΙΟἢ πλυϑέ ὑς δα ἀοὰ νυῖδῖ 6 νυγΣ το γ οὐ {πῸὸ Βοοκ οἵ Βδνεϊαδι! 9 
ΒΆΥΒ ἴῃ ο. ὦ, 14, 40. νπεῦῖα ἢδ 2οἴπβ ἰπ Ὀοιἢ ρίαοοβ [ἢ6 σοπιπιξἐἱηρ 
“ογηϊοαίϊοα ψἱ ἢ {16 δαϊπς ἐξὶπῷ8 οὐετοά απά ξαοτὶβοεὰ εἰπίο ἰάοίς. 
5366 850 1 Ῥεῖ. 4, 8, δὴ ραγεϊςυϊαγὶγ Ὑ δα. 80]. ο. 14, 95, 26, 427. 
ὙνΠΟΓα ἰἴ ἰ8 βαϊ : “ἼΠΕΓα τεϊσηρα ἰὴ αἢ] πε ---- ἀἰβοσάθσβ ἴῶ πηδγ- 
Ττίαρεβ, δα ουυ, δηὰ ἤδη 6}688 υῃο] Δ ΠΏ 688: ἔογ ἴῃ6 ᾿νογβἰρρίηςς 
οἵ 14ο8 ποῖ ἰο θ6 πδιωθὰ ἰ6 (ἢ ὑερ!ηηΐηρ,, ἴπΠ6 οδι.56, δἀηἀ (ἢ εηὰ 
οὗ δ} εὐνῇ}. δο ἰῃ ὁ Μδοο. 6, 4. ἰϊ ἰΒ Ξδιὰ : “Τῆς Τειηρ]ε τννὰ8 δ εὰ 
νἱτἢ τοὶ δηὰ γεν}! ηρ ὈΥ ἴδ (ἀεηι1165, 0 ἀ8)}16ἀ τυ) ᾿ατοίφ, 
δΔη δά ἴο ἀο τ ὶῖ ψογθη υυἱτΐῃ [ἢ6 οἰγουΐϊ οὗ τπ6 ΠΟΙΪΥ ρμίαςεβ. 
τοῦ ἴδιεβε ἴοχῖβ, ἰἴ ἀρρδαῦβ παῖ τπῸ υ͵δοαβ αῦονα οἰϊθὰ βρεὰκ οἵ 
ονπὶοαϊίοη οὨϊεὴγ ἴῃ νἱονν οὗἉἩ ἴδε τεϊδίίοη νυ] ἢ 1ϊ δε (0 1Π 8 538ογ]- 
ἤοεθ οδενεὴ ἴο ἰάοἱβ, {{μπ ἔδαβδίβ ὕὑροὴ το ἢ ΟΓῸ ΘΟΙΏΓΊΟΩΪΥ δἷ- 
[οηἀεα τυ ἢ τοῦθ υῃο]θΔ 658." 
66 αίογ. Μαχ, ὁ, 6. ϑίγδλῃ. 8, 12. αν εβ Ὠ]εῖ. ἰῃ 1ῃ6 δγίίο]ς 

1 αἷς, Ἰωλυτοηΐ. ἀ6 Αἀυ} 16 γὶ1. οἱ Μεγεϊγι οἴ, ἢ ἢ 6 8(ἢ νοἱ], οἵ ἄτο- 
ΠΟΥ 5 ΤΙ ΒΘΘΔΕΙΣΙΙΣ, ἃ ΒυΪΏ ΔΤ Οὗ ὙνῃΌσῈ τηδί(ε ΠΔΥ ὃ6 δ6θὴ ἴἢ 
ϑοῃοείίρεπ. ΕἸΏΔΠΥ, 1 τουθῖ ἰΔ Ὁ Ὀεΐογα ΤΥ ΤΈΔΟΘΓΒ (πα ἔωμϊονίπρ 
Ἰυοϊὰ δηα τηδϑίουγ ἀεΐδηος οὗ 1Π6 αὔονα ἰηϊογργοίδίου ἔγουη (08 
Ροὴ οὗὨ (86 νεγῪ δουῖθ δηὰ ἰεαγηθὰ Βρ. Μαγβῶ, οὐ ΝΜ "86 115 1, 454. 
ἴο νυϊιὶο ΝῚΖΒΟἢ, Ὧδ5 ον] θη Ὀδδη πιυςῇ ἰηαεδίδα : 
“Τα αἰ οι ΟΥ̓ (ἢ6 ρϑόβαρθ, νι οἢ Οὐγ αὐυΐμοῦ ἢ85 αἰ(ερίοιβ 

ἴο εχρίαϊῃ ΟΥ̓ {Ππ6 ἀἰβοονεσυ οὗ ἃ ἢδνν :ηθϑδηΐῃρ; ἴὉΥ πορνεία, οὐ; 5ἰοία 
ἢ 16 δοοιπιίηρ ΠΡΥΟρΥοῖγ οὗ ζοσθ! αἀΐηρ; ᾿ῃ {116 δα] βθηίθῃσα ἔ0,.- 
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τἰσῃθ, τ Βΐοἢ ἤανο Ὀδθ δἰδιϑα ὑγ Εγμρδιὶ, ΝΝοοθθεῖϊ, δὰ οἰμεια. Μὶ- 
οἰδο ΐ9, ἱμ Πἰδ [ηἰτοά. 1, 190. τηαϊηΐϊαδ!ηδ {πὲ ἰξ ρὶρηϊῆθθ πηθϑὶ εοἱά. 
ἱῃ (6 ῬυῦΠΟΚ δῃορβθ οὐ ὀρδεὼ ἐπᾶγεῖ, Τμαῖ Ἰωϊεγμγείαδςίοη, ονν- 
Ἔνον, ἢδ8 Ὀεθ σοτρἰθίεγ ονεγίυ πο Ὁγ ΒΡ. Μαγϑα δηὰ Νίτ2ϑο. [ω- 
ἀεεὰ ἴο ἴΠε6 δῦονθ, δινὰ οἴἶθν δοϊυἴλομα Ὀγουρῶϊ ἔογννασὰ ἰῃ ἡ οἱ μὰ 
Βεγ!ηρ, Οὔε8. 4, 258.; ᾿ξ ἰδ εἰ ἢ Ἶγ οὈ͵εοῖοα Ὦγ Νιιζϑοῖ δηὰ Νοεδβϑεῖξζ, 
(Πα ἴῃ ΡυὈ]ς οαἰοίθ ννογὰδ δἃβ δηι ουρῖῶξς (ὁ ὕῦ6 εἰωρίογοί ἴῃ 
τὨεῖν μα  βεηθθ. Απάὰ ἰἔ (68 Κυϊποεοὶῖ οὐδεῦτθβ) {π6 Αροφρῖδοβ ᾿δῇ. 
σοῦ {8 ΟΣ 1ἢ “ΔΩ ΓΆΤΕ ΟΥ ΓΟΘΟΏΘΪ6 δοηθ6, ον οουϊὰ τδ6 (ὑδη- 
1116 ΟἸγδι'δηβ, θνθη ἐΐ {πον δὰ Ὀδεη δοᾳυδιηϊεά ἔῃ 6} (6 ναγίουδ 
δὲ ρὉ βοδίίοπο οὗ {πὲ νογά, πανα Κῆοννὰ πεῖ μον ἴῃ6 Αροϑί}εο πρεδηῖς 
ἴο Ἔχ Γα85 {{||8 ΓΆΓΟΡ 'π ἴῃς μίδος οὗὁἨ 8 τηοΐο ἔγοαιοπὲ αἰρηϊ βολίίοι. 
Νον ἰξ ἰ5 ἔγίνοϊοιιϑ (οοῃείηιρ8 Κυϊηοε!) ἴὸ ὑγρα {μαι ῥδι] ἀπὰ Βαγ- 
ὨΔΌΔ8 ῬΕΓΕ δἴ πβηά ἰο τείηονα ἢ ΟὈδοιΥ, ἴον νυ γ, ἰπ βοιΐηρ; 5 
ἱπημρογίδηϊ ἃ σοηίγονεγϑυ, δηὰ ᾿ἰανίηρ ἀοννη ἃ ἰανν, δου] {π6 ἀροϑ- 
1165. ἂν δ0 ἠεξρ]εοίεά ρεγϑμίουϊγ, ἰἢαιῖ [86 ΨΕΣῪ ννονεὶδ {Ποϑθῖνο8 
βίου ἃ σεαυΐῃρ δὴ ἰηϊεγρτεῖογ, [τ18, τ(ΠογΓοἴοσρ, πγοϑί γεαϑοηδῦϊο ἴὸ 
ΔΊΏΡΟΒΘ ἰῃαῖ (ἢ6 ΑΡροϑι168 Ὁγ ιἰν 9 ἴδω τηθϑης ἐἐἐοἐέ Ὀυδποτεαὶ σοππεο- 
ἐΐοη. 

Βεδοϊᾷοθα (ἢ6 αῦονβ γεϑβοηδβ, ούνανοῦ, οὼγ σείαϊἰωρ [86 Θομηηοῃ 
δ σηἰ Ποδίίοη οὗ πορνεία, ἴμεΓ6 δι οἰ εγβ α'ϑὺβ. ΕῸγ (6 Θεπέϊίος 86- 
οοιἴοα ἐοτηϊξαί, ΟΠ, ΟΣ νυπογθάομι, 88 ἃ {ἰϊπρ’ Ἰανυα! πὰ ᾿ηάϊδετεηι 
(εο Ἴεγθηῖ. Αἀεῖρῃ. 1, 2, 2] δεᾳ. Νοῃ εβϑῖ βαρὶ(ἰατὰ, τοϊμὶ ογεάε, 
,8(ο]οδοθηζι ἢ) δοουῖατ) ; δηὰ ὑΠ 6 Υ᾽ οοπμπι[εἀ ἐϊ ἔῃ (Πε ἰδ ρ]ε8, δἵ 
τ Πεἷν ἔβαν] 8, ἃς. (868 ϑρεῦοεσ ἀε ἱβρ.. 748. δὰ ΑἸδθεστὶ οὴ οι. 
18, 18.) Νοϊοτγίουϑ δγὸ' 1πεὶγ Βδοςβῃδιια, 1 ρεγςα]α, (Π6 τἰΐοβ οὗ 
{πε βορὰ δα, ᾶἃς., ἰη ννίοῃ {πΠ6 Οδηι}}65 ἐπαυϊρεὰ νυλι ἢ ἱπωραυπὶγ, 
ἰο (με ἀοποιν οὗ Βδοοῆιιβ, Βοηα δα, δος. “Γνι5, ἴοο, ἐπ Νυχρῦ. 95, 
1 δεα. ἴπ6 ΜιΙἠϊδηΐ(ε8 ἀγα βαϊ ἃ ἴο βᾶνα ἰηνὶ δὰ (ἢ Ψ6νν8 ἴο {Πεἷγ δδοιῖ- 
ἤσοϊαὶ ἐδαβϑίβ, ἰῇ ογάὰδγ ἴὸ δἰΐυγα μοὶ ἴο ἔογηϊοθιίοη, Αμπὰ (τἢς δὺυ- 
{ποῦ οὗ (6 ΒοοΚ οὗ γ᾽) δάοιη 14, 10., τεοκοηΐῃρς ὃν (86 ναγίοιιβ 
οΓπηθ8 ΘΟηλη) 64 δ {}16 [εϑίϊνα }5 δἰ τωγδίοσὶθβ, πα ῖζθβ σηβη(ίοη οὗ 
οιχεία, ἀσελγείαι, γάμων ἀταξίαι. 866 4150 ΒΥΓΔΟΏ. Ὁ, 42 δε. 
ογϑονοῦ ἴῃ 1 Ρεῖΐ, 4, 8. νγαὲ αν ἀσελγείαι, ἐπιθυμίαι, κώμοι, )οἰπεὰ 

ὙΠ ἀθεμίτοι εἰδωλολατρείαι. ϑδίηςο, ἐπογείογε, ἑογηϊοδιϊοιλ ννᾶ8 80 
τιδυδὶ διηοηρ ἴῃ6 Οεμίεβ, πὰ νν88 δοοουηϊοα ἰδυνίι] ; δηὰ βἷπος 
Βιι οἢ ορ᾽ ηἰοἢ8 δὴ δοίϊοηϑ ἱηογοδθοὰ ἴῃς παῖε δηὰ δὐοοιηΐηδίίοη ἴα 
ὙνὨ ἢ (ἢ δεννβ ΒοΙά (ἤθ, δηὰ νγεγὲ ἃ ρτεδῖ ἱτωρεάϊπηθης ἴω (Πεὶγ 
τππΐοῃ ν 1} {6 νν8, ἴτ νγᾶ89 ΨΕΙῪ ὨΘΟΘΒΘΔΥΥ, ΟἹ ἴἰι18 ΡΘ ΟΣ δᾶ βοϊεπηη 
Οὐσαβίοη, ἴυ 6η)οΐῃ ἴπε ΟὨβαγνδηςθ οἵ οββδβίϊίγ, Απά πορνεία ἰ8 
ζηθδηΐ ἰο 190] 46 ΠΟ ἃ νη γα] σοῃηθοίίοη οὗ εὐεγῳ Κἰηά. 

Νονν δίηςθ ἔγοπῃ ᾿νῆαῖ ἢδ8 Ὀθθὴ δαϊὰ 1ἴ 18 οἷθαγ [δὶ (8 σεοοῦι- 
τηθηἀδτίοι οὗὨ οἤαβϑίϊν νγὰβ ὨΙρ ἦγ πδορέδατψ, ἴμ6 δΟΓΌρΙα ΠΠΔῪ δἷδο 
εδϑὶΪγ ὃς γεπγονεά, τυ] οἢ πλῖρϊ ἀγῖ56 ἔγοτι [ἢ 6 μ]αοῖϊπρ᾽ οὗἉ (ἢΐδ νἱ για 
δβοηρ; (06 πιεαΐα, ἀδίαφορα, ἀηὰ υηϊιηρ 8 ἀυὶγ οὗ σοιηιμοῃ δηά 
Ῥοεγροῖυδὶ οὐδ] ραϊΐοη νυ ἱτἢ Ἰοσδ] ΟΥ̓ ἰθΙ ΡΟΓΑΓΥ͂ ΟὨΘ68: ἴοῦ ἴῃς δῇοβίδίη- 
ἐμρ᾽ ἔγοτῃ ἑδοίοιὀψία, δι. ννΒϑ ποῖ 4 (Ὠΐηρ ἀδιάφορος, Ὀὰξ ἃ τηοβῖ ΠΟΙΥ͂ 
Δα ΠΕΟΟΟϑϑΔΙῪ αἀπίγ, νυν ἢ ννοι]Ἱὰ Ὀ6 ἱπουτηθθηῖϊ οἡ ἴἢ6 Οεπιῖϊα 
Ομ γἸϑιἰδηὴ8 τῆγουρῃοιί τΠοὶγ Ώ0]6 ᾿ς. Ὑ͵ηδῖ, ἰΒογοῖογο, βου] ά 
Βίπαδγ {8 Ἰοσαὶ δηὰ (δ ρογαγυ ἀυΐν ἔγομα Ὀεΐηρ υηϊ(εά. νυν βαςεὶι 
8ἃ5 8Γ6 σοποη δηὰ οὗἉ ρεγρεΐυ δ] ΟὈ] αἰίοη ὃ Βεϑιάβϑ, γυ6 υχυσῖ ηοἱὶ 
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ονριΐοοξ ἰἶνε ἀϊβεπέποο δεΐπθει (μ6 δοἠοίαεέϊο δρῇ (6 μοραῖΐατ Ἰοοάα 
οὗ ἰηϑίιοίίοη. δυοῖν δ υηΐοη οὗ ἀυτ|ε8 80 αἰδετεπὶ οοιὰ ποῖ τ᾿ 6}} 
Ὀς ἐχρυδδὰ 1 ἃ ςοῤοίαεξὶς ἔδας ἤετ, Ψ πὸ οὐρῆϊς ἴο ἴαγ ἀοτνῃ Ομ ϑιϊδη 
ἀυἰ68 ἢ ϑυβϑίθιμγαίοδὶ ογρήθν, δῃὰ ἱπάϊοαία 6 τηυΐυ 8] οοηπδοίίοη δηὰ 
ἀϊβεγεπὶ τγεϊδίϊομθ ν᾽ μἰσἢ τα Ὀθαῦ οὴς ἴο δηοίπεγ. Βιιΐ (ἢΐ8 8 ὃγ 
Ὧ0 πηδϑῆϑ (6 ο8586 ψἘ ρμορυίατ Ἔχῃογίαί οι, νυ Β’οἢ δ᾽ ορεῖθ ες σὸ- 
δαγαβ Ῥγαςίδςε, πὰ ἰδ ρσομουμάεα οτ οεγίαϊπ ρεγβο"ϑ, ἴῃ οετίαϊη 
οαϑ6ξ, δι} ον ἃ ορυϊδίη δηὰ ; δηά γηυϑβί, ἐπεγοίοσθ, σοπ]οΐη 41} ροϊηϊβ 
Πδὶ μογίδῖὶῃ ἴο ἐλαέ ὁπ, Ὡμδίμοσ ΠΕ Ὀ6 ἰοοαί, ΟΥΓ εοηιποη." 
(ΝΙϊΖϑο ἢ δἰκὶ Κιυϊΐη.) 

ἴῃ 16 δ8πὴ6 ρ΄! (86 ραᾳβ8δρα 18 σοῃϑίἀεγεα ὈΥ̓ {Πππ Δὐ]οοὲ Οοτ- 
Ἰηϑηΐζδίυγϑ ΟὗὨ ([Ἰὲ ἰδδὶ σεπίυγυ, 88 ἤ εἰ8., γαίοκη., ϑομοθιίβεη, δπὰ 
Βρ. Ρεδγοθ, ἴῃς ἰαϑὲ οἵ ψῆοι {συν οὔδοσνεβ, ἴΠμδι ἰοἸδῖσΥ (66ρα- 
οἰα!ν 140] ἔδαϑίβ) δηὰ ζογηϊσαϊΐξοι σσογα δἰπιοδί ἰΠΒΈρΡΑΥ Δ Ὁ]6 ἰπ ἴπ6 
Ἰαϊηά8 οὗ ἴῃς 7ενν8. ““Τῇυβ (οοηίίηιιο5 μ6), οἡ ἴδε βυδ)εςῖ οὗ ἐλίπ γα 
οὔενεά ὑπίο ἰαοὶς 8ι. ῬΑ] 5αγ8, ἰὼ 1 Οογ. 10, 7 ἃ 8. “Νείῖίμεγ δὲ γε 
ἸἀοἸαίθγβθ, 88 ΟσῈ βοιηδ οὗ (ἴθ : παῖ ΠῸΓ 1οῖ 08 σοι ζογηϊοδίίοη, 
858 801ὴ6 ΟΥ 16 σοπλπκίτῖοα ἰ{.᾽ Ηδ’Θ ἴδ Ἰοΐῃ8 (ἢ6 51ηὴ5 οὗὨ ἑαοίαέτῳυ 
δΔηἃ ογπίοαϊίοη τοροῖπεγ, ἔοῦ (6 Σεαβο (τπηοβϑῖ ὑσοῦδ Ὁ} 7) δῦονθ 
δῖνεπ, 80 ἴῃ Ερἢαβ. 5, ὅ. 6 8808 : “ Νίο νυν) ΓΕ ΠΔΟΏρΡΘ᾽, ΠΟΓ ἈΠοΪδδὴ 
ῬΟΙΒΟΏ, ὨΟΓ σονοδῖοι8 δῆ, (Γαῖπεν ἰεισά τπαΉ: 566 ἴ,0οἾκθ᾽ δ ἢοῖα ΟἿ 
Ερξμεϑ. 4, 19.) ψῇῆο ἰ8 δὴ ἰἀοϊδῖεγ, παῖ ΔῺΥ πῃ ο δ ηοα ἴῃ ἴη6 Κίηρ;- 
ἄοτ οἵ (γίϑί." Αμαΐη, ἴῃ 1 (ὐογ. 5, 11, “ Πἔ δῃῪ πϑῃ, (παῖ 18 (ΑἸ ]ςὰ 
ἃ ὑγοΐδπεγ, Ὀ6 ἃ ογηἰοδῖου, οὐ οσονβΐοιιβϑ (γί εν α ἐἰεισά πιαὴ } ὧσ 81 
ἑἀοἰδίου, νυ ἢ δυο δὴ Ομ ἀο ποῖ οαἴ. Απηΐιὶ 80 οἷἶοβα νγὰβϑ ἴῃ6 σοῃ- 

᾿ ηροίίθη ἴἤρη Ὀείνοθ (δο86 ἴνγο οΥἴχηοϑ, (αἰ Ῥδῃ], ἱῃ ΟΟ]088. 8, 5. 
8875, παῖ “ σονεϊοιιβῃθεβ (ΟΥΓ ταΐμαν ἰειυάπο8:) ἰβ ἰάοἸαῖγγ᾿ Τὸ 4} 
νυ οἢ τηυϑί Ὀ6 δαἀοὰ ναὶ ἴΠ6 νυγ τοῦ οὗ ἴπ6 Βοοῖς οἵ Βδνεϊδιίοιϑ 
ΒΑΥΒ ἴῃ 6. ὁ, 14, 420. τνῇεγε ἢ 1οἴη8 ἴῃ ὑοῖδ ῥ]δοθβ {Π6 οσοπιηιξ ἐἰη 

᾿ οτπὶοαίϊοα ὙἹῸ [Π6 φαΐξὲπῷ ἐλὶπρ8 οἤετεα απά βαοτὶ βεεὰ κιπίο ἰδοίς. 
566 8150 1 Ῥεῖ. 4, 8. δηά μεδυίου γὴν Ια. 80]. ο. 14, 96, 26, 427. 
νἤογα ἰΐ 8 δαί : “ΤΠετα στεϊρηδὰ ἰῃ 41 πηεῆ --- ἀἰβουάθσδ ἴῃ τηϑε- 
Τίαρεβ, δα Ὁ] !}ὉΥΥ, πὰ βῃδιμθὶεθθ Ὁ 0] ΕΔ ΠΏ 688: ἴοσ (ἢ6 νογβἱρρίης 
οὔἩ ἰά4ο]8 ποὶ ἴο Ὀ6 πατηθὰ ͵ἰ8 ἴ6 ὑερ!ηϊηρ;, ἴῃ6 οδυβ6, δηά (ἢ δῃᾶ 
οὗ δἱϊ εν]. 80 ἰη 4 Μδϑού. 6, 4. ἰζ ἰδ Ξδἰὰ : “Τῆς Τοιηρ]ο ννὰ8 Β)}εὦ 
Ὑἱτἢ τοὶ δηὰ σονο!!πρ ὈΥ ἴ.6 (εηι)δ8, ννῖο ἀ4)}1εὰ τυῖϊϊ Πατὶοίϑ, 
δηά δα ἴο ἀο νυν ψοϊθθη υυἱτΐη [86 οἰγουΐϊς οὗ τἢ6 ΠΟΙΥ μίαςαϑβ. 
Ἐγοῖ ἴΠπ686 ἴοχῖβ, [ἴ ἀρρθασβ ἴπαὶ ἴῃ6 υἷϑοαθ δῦονα οἰϊθὰ βρεὰκ οἵ 
ξοιπὶοαξίοη οὨ ἢν ἴῃ νον οὗ {Ππ τοϊδίοα νν ὨΟἢ 1ἴ δι (0 16 5βδογί- 
βοεβ οἰειεῶ ἴο ἰάοἾ5, ἴ{νπε ἴδαϑίβ Ὁροὴ ῬΠΙΟΝ ῬΟΓΘ ΘΟΙΔΙΏΟΙΪΥ δἷ- 
(οηεοα νυῖι ἢ λυ σ ἢ ὉΠΟΙΪΘΔΠΏΘ665.᾿" 

366 Ἄα]οσ, Μαχ. ὁ, 6. ϑίγβδαῃ. 8,12. Βαυ]ε 8 Ὠίςοῖ. ἴῃ [6 διίίοὶς 
1αῖς, Ἰ,Δυγεηϊ. ἀ6 Αἀυ]ιογ}5 εἱ Μεγοίγοἰθυβ, ἢ ἴπ6 8(ἢ νοὶ], οἵἩ ἄτο- 
πον 8 Ταβδιιιθ, ἃ ΒΌΠΠΠΊΔΓΥ ΟὗὨ ννῇοϑα τηδί(ο ΒΊΔΥ δ βθϑθὴ ἴῃ 
ϑοῃοείίρεπ, ΕἸΏΔΙΥ, 1 τουθῖ αν ὈδίΟΓΘ ὯΔ τϑϑάθγβ [π6 ἔων πο 
Ἰυοϊὰ αηὶ τῃϑϑίουν ἀεΐδησς οὗ {πὸ αὔονε ἰηίογργεϊδιίου ἔγοωι ἰ.9 
Ρεὴ οὗἉ ἴδ6 νΕΓῪ δουΐα δηὰ Ἰεαγπεὰ Βρ. Μαγθῃ, οἡ ΝΜϊ. μ86]15 1, 454. 
ἴο ννῆϊοῖν Ν᾽ Ζϑοῦ Ὧδ5 ον θη] Ὀδδὴ πιυοῇ ἰηάεδίεοα: 
“Το ἀἰου Ὑ οὗ τ ρϑόβαρβ, νν ϊοῖ ΟΡ δυΐῃοῦ Ὧδ8 αἰ(οβιρίοιβ 

ἴο Ἔχρίαίϊω ὈΥ {{π ἀϊβοονθσγ οὗ ἃ πον ᾿μϑϑηΐηρ; ἴ0Γ πορνεία, σοὨδἰοζ 5 
1 186 δεοιαϊηρ π ρσορμηοεῖγ οὗ ἔογὈ] ἀαϊηρ᾽ ἴῃ {{|| δδιῃ 8 Βθῃίθῃοα ἔογ- 
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εἰοαίίου, ατιὰ (ἢ 6 δαἰΐπρ᾽ οὗὨ {πΐηρ.8 δἰγδαηρ  εα, νυ πχοαῖα οἤεγεὰ τσ 
ἰάο15. Βιυῖ ἰδ8 πο ἰῃϑίδηοε ἴο ὃ6 ἔουπα οὗ πιοσγαὶ δά μοβὶτἷνα ῥτὲ- 
οερίθ δημπιογαϊθα ἰη {Π6 δαπη6 οδίαϊοριιε ἢ “Γμ6 οοἰεὐγαϊίου οὗ ἴπε 
Βαῦθδι ἢ ἴθ ββυγοα γ ἃ ροβίτἷνα σοτητηδηὰ ; ἔογ (που ἢ της Ψ]} οὗ 
ἴῃς Πεῖῖγ, νυνί πον τῇδ Κηόννῃ Ὁγ γονοϊαϊ οο οὐ {Π6 ᾿ἰρηϊ οὗ παίῃγα, 
8 Θ4υδ}ν Ὀἰηπαϊηρ, γεῖ ἢο ος νου ά γοῸΓ δῃ δυσί πθηοα ἔγομη 
ἸΔΌΟΟΓ ἜΝΟΓῪ δεν ἀὯΥ ἴο {1Ἰ6 οἷαβ8 οὗἨ πιογὰὶ οὐ] ραίίοηβ. ἴντα 
ΔΡΡρδϑαδὶ ἴῃθῃ ἴο 186 βδαοσεά εοδίοσας, να ἤἥπά (Π6 τοσγαὶ οοππαηὰ 
(0 δϑδιαίη ἔγοπι δά] ἴοσυ, υηϊϊοὰ νυ ἢ [Π6 ροδίττε σοιητηδηεὶ ἴο οεἷε- 
Ὀτγαΐα ἴα ϑαθθαίῃ. Βγ {πὸ ἴ,χ'νν οὗἉ Δίήοβοϑ ἰἴ ννᾶϑβ 88 81οὐ] (οὐ ]- 
ἄδη ἴο ραγίδακε οὗ ἴΠ6 ἤεβῇ οὔ 8 βίγδηρί δὰ δηΐπ)δὶ, 88 ᾿ΐ νν88 βί γου Υ 
σοπλημδηάοά ἴὸ γΓεβϑῖ οἡ ἴἢε δενθηϊῇ ἀδγ : δηΐ βδίπεθ ἰΐ Ἀρρθδγβ ἔγοι 
(Π6 Δεῖβ οὗ (πΠ6 Αροβί!εβ, δηὰ τ Ερίδι!68 οὐὁἩ Ῥαυ], (παῖ τἢ6 ργεοερίβ 
οἴ (ἰε Ῥεπίαϊδιυοϊ, ΓΟ αὐτοραίθα ΟἿ]Ὺ ΌΥ ἀσρΊθοβ, ᾿ἰἴ 88δ6η}8 ὕγ ὨῸ 
ἴΏ68Π8 Ἔχίγδογ ΠΥ ἰπδὶ (ἢ [)δογες οὗ ἴπ6 (Ὀυης}] ἴῃ Ψογυβθαίθα 
δου ὰ οομίδίη ἃ πιϊχίιγα ΟΥὁἨ πλογΔ] δηα μοδίζἷτα σογησηδηϑ.᾿" 

21. Μωσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων --- ἔχει. ἴῃ {656 
ΜΟΓβ 10 15 ΠΟἵ ΥΘΓΥ ΘΑΒΥ ἴο ἴγᾶσθ [Π6 σοῃποοίίοη ἢ 
{π6 ργεσθάϊηρ. ὍΤἬΘΓΘ 18, 88 υϑ08] ἢ 86,6 668 σοπὶ- 
τηθησίηρ ν τ γὰρ, Δἢ Οπλβϑίοη (ὈΥ ργαπηπγαίίςα! εἰ - 
1051) οὗὁἨ βοπὶα Ψψογάβ ἴο Ψ ΉΟΠ {86 γὰρ τραίεγϑ, 
«πουρσῇ ἴῆογα 18 0 ἐουηπάδίίοη ἴος Βρ. Ῥράδγος β 
δι: 5ριοοη {ἰ|ῖ δοιηθιῃ!ηρ 18 ἰοδέ ομέ οΓ᾽ ἐδ ἐετέ. 
Τηδ Ψογάβ ἰϑἐ το θ6 υπεθγβίοοα σδῃ ΟὨΪΥ δ6 ἀεοίοτ- 
ταϊηϑά ὃν ἃ Οἷοβθ αἰἰδθηϊοη ἴο {Π| σοηΐοχί δηά {6 
οἰαίῃ οὗ {16 ἀγραπηθηῖ. δόμα δησίθηϊ δηἀ τηοάδγη 
(ὐοτηπηθηΐδίοῦδα ΒΌΡΡΙΥ, ““ Οἡ νοῦ Θβρθοῖδ  }γΥ, νῆῸ 8Γ6 
οὗ 1ῃ6 σοηνεγίοα (ὐδηΈ1|68, (ἢ18 18 ἴο θ6 δη)οϊποά. 
Το {Π6 «ειυ5 11 ψογ6 πθβά 688 ἴο ᾿που]οδίθ ΔηΥ βασεὶι 
γΓδοθρί, ἔογ {ΠΥ ἰθᾶγηῃ [ἢ 686 (Ππἰηρβ ἔγοιη {Π 6 ῖγ Ἰανν." 
ἤ6ΓΘ 18, Πονναν οῦ, ἃ ἤΔΓΒἤΠ 658 [ἢ 5} ροβίηρ' 50 τῇ Π0ἢ 

ΤῊ ΘΔΗΙηρ᾽ ἴο θα ἰοΠ υηἀογβϑίοοά. Οἰδοῖβ, ἃ5 Κυϊηοοϊ, 
ἀβίθγπθ {Π6 86η56 ἴο ὕὉ6 85 [ὉΠ]}ον 5: “ὙΠῸ Οδπε| 6 
ΟΠ Ἰβ0 188 816 ποῖ ἴο 6 θυ Ποηρα ψ1 {Π6 οὔβοῦ- 
νδίίοη οὗ (6 γί] ἰἂνν, θυ1 ϑἴηςσα {Π6 {,ν οἵ Μοβοϑ 
8. ψ6}1} Κπονῃ ἴο {Π6 Ψ6ν δὴ ΟΠ γϑεϊδηβ, δη 15 Ὀγ 
{Π6Π| πγοϑί ΓΟΙΙΡΊΟυ ΒΥ οὐβογναά, 1 θθῆονϑββ {Π6 αβθη- 
1168 ἴο ἀνοϊά ρσίνϊηρ' οβἤδηςσε ἰο {{Π||π}, δῃηὰ {Ππ18 ῥγε- 
νοηΐζηρ [Π6 υπϊοη οὗ 96νν8 ἢ ΟΘπι1|65, οσ ἴο ο"- 
ΒΟΙνΘ, δ ἰθαϑί, {{Π 56 ργθοθρίβ8 ψῃϊο ψου]ὰ ἤἢανα 
θη Ὀϊηαϊηρ Οἡ {Π|6π|, 858 ,᾽ηοεοἰψέος 9 ἐΐε σαίε." 
ἸῺ ὨΘΑΥΙΥ (86 88Π|6 πδῆηοῦ Ποδάγρα υηάήοιβίδηας 
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16 ραβϑϑᾶρθ. Οτοίϊιβ {ΠῚ} Κ8 {ΠΟ ΓΘ 18 8ἢ ΔΠΒΜΟΙ ἴο ἃ 
ἰὰοῖϊς οὔὈ])θοίοη, ΠαηΊοΪγ, “ {Π6Γ6 18. πο ἑηπουαΐϊοῃ 
τηθϑηΐ, οΓ Δροὶ όη οἵ (ἢ6 [ν᾽ οὗ Μοϑεβ, ΠΟΓ ΔῃγῪ 
σοπίοτηρί οὗ Πἰ8 [,νν ἰη θη 64 ; βίηςσθ ἰῇ ΟἿ πιοοῖ- 
1η58, 88 Ὑ76}} 88 1η {πῸ Ψψο 5} ϑυπᾶροριιθ5, {Π6 1 αν 
18 ΓΟΔα, 88 οἵ οἱ], δνθῦὺ δαδυδιῃ ἀὰγ.᾽ Βαΐ {ἢ15 
β86η86 σϑηῃοί, 1 {{ππηκ, Ὀ6 οἰ ο!οα ἔτοπι ἐῃθ6 νοτζάϑ. 
ἡνεοίβίοιη ψουϊὰ ρδγαρἤγαβα {ἢ)118: ““ΤΏΘΓΘ 18 ΠΟ 1η- 
Πονδίϊοη 1πἰθηαθά, ΠΟΥ ΔΡοΪΠΙοη οὗἁ {Π6 [ἂν δά ἴῃ 
νίαν ; ἰοι᾽ 118 Δ ΠΟΥ σοῃίίηια να], 848 γαϑρθοῖϑ 
{ἢ086 ΨῆοΟ θὲ εν Ὀοτη ; ἰδεῖ “16 ὈΟΟΚΒ οὗ Μοβϑβ 
6 τοδὰ ΌΥ 8]], 580 {πὲ ἢ 86 ρϑιβϑοῃβ θ6 ηοΐ 80] οἰοα 
ο 18 [δνν οι ἢ6 πανογ ᾿ηἰθηκεα ἴο σοΠ]6 ΠΟΥ 
1 ; ΟΥ τότ Ὀ6 τοαιιγρα οὗὨ {π6πὶ [ἤδη Μοβᾳ8 ἰῃ- 
ἰαπαοα.᾽" 

Τῆς Ἰαβδὲ ᾿ηἰογργθίδίοη 8668, Ὦροη (ἢ6 ΨῇΟΪΘ, 
{Π6 Ὀοβὲ ἐουμαεά. ΟὟΟὐτοίϊ8, ον νοῦ, 48 γρῆς 1η 
ϑιρροϑβίπρ' {πα {ἢ γ6 18 ἤθ γα ἃ ἴδο1ῖ τη οι! ηρ' οἵ 5οπὶ6 
οὈδγοοίϊίοη, δηά {πᾶτ (18 ΟὈβογνδίοη ννἃ8 τηθϑηΐϊ ἰο 
σοηοΙ]Πἰαῖ6 {86 «96» 18ἢ ΟἸ8118 8. 

ΒΥ συναγωγαὶ ἃτα ἀδγα τηϑδηΐϊ ἰῃς (ἢ Γἰϑεϊδη δ8βθιὴ- 
ὉΠ168, νι οἢ 511} γοίδι θα 6 Ὠδπια Δρργοργιδίϑε ἴο 
ΤΟΙ σἴου8 πη ἢ 88 1η {Π6 ΨΦον 8 ΟἸαγοἢ, ἔτοῦ ν ] οἢ 
{Π6Υ δά ποῖ γεοῖ ββραγαίβι, βίης (Π6Ὺ 561} σοπιηιιοά 
1) σοπητη!οη ΝΙτἢ [{, 

Οτοίιυβ 85 ΘΓ βοῖηθ 1ηϑίγασίνθ ΟὈϑογν δ] ΟΉ5, 
βῃσνιηρ τΠαϊ, [ῸΓ 8οιηθ {ἰπ|6, Ὀο(ἢ {Π6 ϑαῦρδι(ἢ ἀδΥ 
δηὰ (Π6 1,ογδβ ἀδν ψ θα οὐὔβογνθὰ ὈΥ ΟἸ γΙ 8118 }8. 
(ὅε6. ΟΙδιη. Οοῃβί, 7, 21. 8, 88 ὅς 67.) Δπὰ {}15 
88, ἰῇ ΔΙΌΘΓ Δρ68, ΒΡ τγονϑᾶ οὗ Ὀγ τπίδην δίῃ β, ἃ8 
Αϑίογίυ8, ατγθροῦ. Νυύββθη., δηα Βαϊβαιποη, 8 
Οοηβίδηίηθ οχίθηἀρα {Π6 ρῥγοβιδιοη οἵ ἰαν-ρτο- 
σοϑάϊηρᾷ θαυ} ν ἴο Ὀοίἢ ἀδγ8 ; ἃηἀ ἴον ἃ ἰοηρ {{π26 
δογναγαὰβ 6408] ᾿ηᾶγΚ8 οὗ γΓεϑρθοῖ ΨοΓα ϑῆθνῃ ἴο 
Ροι ἀΔγ3. 
. ΒΥ κηρύσσειν 18. ΘΓΘ τηεδηΐ τοδά δἰουα δηά. ρυὃ- 
᾿οΚὶγ. Οὐα,τοιβ 88 βδῆθνη {ῃδὲ [18 τεδαϊηρ οὗ {6 
Ῥοοῖ8 οὗ Μοβθβϑ ψὰ8 σοπιηπθαὰ ἴῃ τἢ6 ΟὨγϑίίδη 
σἴυγο 68. π0Ρ ἰο [6 σουῃς}} οὗ [,μΔοάϊςοα, ἤθη, ὈῪ 
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(ῃ6 1θ(8 Οδποῃ, 1 ψὰς ογάογοά {δαὲ ἰδ Οὐοδρεῖε 
δῇουα Ὀ6 αὖδο τοϑά. 

Φφ, τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις ---- ἐκλεξαμένους. ΤΊΘ 
Ἰγτορο τ οὗὨ {Π6 σοπϑίγαοίίοη οὗὨἁ {18 βεμέθηςε ἢ89 
ποῖ 4 [{{ἰ ἀχογοϊϑοά {6 ᾿ΠσΟ ΠΥ οὗ (οπηπηδη- 
ἰΔίοτβ. 866. οἱ, ΕἸβποσ, Βδρὰς!, Κγρκο, Κτοῦϑ, 
αηὰ οἴποτα. (ἰγίαϊπ 1 18 ἰδδὲ πϑιίῃογ ἐκλεξαμέ 
ΠΟΙ γράψαντες ΘΧΔΟΓΨ σΟΙΓΕΒΡΟΠα (ο {Π6 τ}68 οὗ 
βτϑιηπηδίῖοδὶ ργορσγίθίυ, θοῇ (48 ΕἸβηοῦ δηά Κτοῦβ 
τΠ 1.) ψουά γοαυῖγα ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις ἐκλέξασθαι 
ἀνδρας, καὶ πέμψαι. ““Βιιΐ [κκο (ὩΣ [Π6γ} [48 ντιξ- 
ἴοἢ δῆϊον {1Π6 τηδηποῦ οὗ ἰἤοδα ατοοῖκ διιξογβ ΠΟ 
ΓΘ ἴοπὰ οὗ οδαπρίηρ ([ἢ6 Ιηβηϊίνο ᾿ηἴο [886 Ρασί:- 
εἰρὶβ : δηρὰ Δ ἐπουρῇ ἐκλεξαμένοις 18 ΡΥΟΡΘΙΙΥ τΘαυϊγαα, 
γαῖ 1 ψ88 πού υπυϑιυδ]ὶ [0 δορί [Π6 δασιιβαίἑνα 6886, 
ονθη ἰπουμῇ ([Π6 πουη ργεοθάϊηρ, ἴο ψὨΙΟΝ 1ἰ τϑίβγβ, 
Βῃου] ἃ ἤᾶνα Ὀδθθη ἰπ α αἰβδγοηΐς οὔθ." δὸ “οδβορῇ. 
Δηι. 1ὅ, 6, ὅ. ἦν δὲ κακείνοις ἐντολὴ ---- μαθόντας δια- 
χειρίσασθαι. Κγρίκα ἀηά Βοβεηπι. {π|πκ {π6 Ασου- 
ΒΔΕ 18 ἤθτα ρυϊ ΜΠ ἐΠ6 ΙηΠηἰῖῖνο, 881η τἰ8 1, δίϊη, 
ἔον ἵνα. ἐκλεξάμενοι πέμψωσι. Ἐοτ τὴν ον ραγί, [ πὶ 
οὗ ορίπίοῃ πὶ ἐκλεξαμένους 18. ἴοὸ 06 τοΐδγγοα ἰο 
πέμψαι, δια (δῦ 1( 18 ρυῦ ἔογ ἐκλεχϑέντας ; δοΙΓ 58 
τη! 46 πανίηρ οἴζθηῃ ἃ ρβαβϑῖνβ 56η86 ἱπ ἴἢ8 Ρεβὲ ττὶ- 
(618. Γράψαντες 18 ριιξ ἴῸΓ γῤάψασι. ΝοΥ 18 {{ 8 
απαοοίμέλοπ απυϑυδὶ ἴῃ τῆ 68: ντίογβ. δὸ ΤΗπογά. 
8, 86. ἔδοξεν αὐτοῖς ---- ἐπικαλοῦντες, 14. 4, 43. καὶ 
τοῖς μὲν Συρακουσίοις ---- κατάπληξις ---- ἐγένετο---ὁρῶντες, 
85 1 1ἢ6γ ἢδα ρῥγϑβοθαβα οἱ Συρακούσιοι κατεπλάγησαν. 
1ὰΔ.1, 98. παρήνει τοῖς ᾿Αθηναίοις, καταβάντες, ἴῸΓ κατα- 
βᾶσι. 1ὰ. θ, 44. τοῖς ἐν ἡλικίᾳ --- εὐέλπιδες ὄντες, [ῸΣ 
εὐελπίδεσιν οὖσι. (Κυϊη.) 

Το π16 {86 τηοίῃοὰ δαορίοἀ Ὀγ ΚΥρκε δῃὰ Ἐοβϑη- 
τ Ό ΠΕ 566 18 [ἢ 6 βἰπηρ[6ϑῖ ἀπά {τιιθβὲ : δὰ {ῃ6 οοη- 
βιίγισίοη, ἴῃ (ῃδὲ γαβρθοῖ, ρρθᾶγβ ἰο μῈ φυϊίΐα Η6]16- 
ηἰϑίῖο. 6 ἀπαοοίμέλοη ἴῃ γράψαντες τοᾶν 86 7υϑιἰ- 
βοά Ὀγ {ππ Ἔχδπιρὶθ οὗ Ὑπυςγά 468 ἀπά βοπμα οὐδεν 
ψτιίοτγβ, ψ ἢο, {Κ δ, ἃσὸ ἔσηά οὗ Ιοηρ 8ἃηα τηνοϊνοὰ 
ϑΘη ΘΏΟΘΒ. 
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ΔΙ118 15 βαϊὰ ἰο 6 σοηίτδοϊοά ΠῸΠΙ ΔΙ ΝΆΠΙΒ, ἃ 
Ποηιαῆ ᾶταθ οὗ ἰτοαυθηΐ οσοσυγγοῆσαθ. Τἢ18 1189 
ὅτ8 ΚΔ0} 8 σΟΙΏΡΔΕΙΟΩ ἴῃ [28 ἸΟΓΠΘΥΒ (Πχουσ ἢ Α818 
ΜίηοΣ δπά Οτθθοθ. 8661 (ἴογ. 1, 1. ἊΑσίβ 17,1. 
1 ΤΠ 655. 1.1. 

Φ4. ἄνδρας ἡγουμένους, ἰοραἀΐπρ' πεοη. ἸΚυΐποεὶ ρἶνες 
85 8η Θχδῃιρίο, Φοβερῆ. Απί. 11, 4. 4. οἱ τῶν πατριῶν 
ἡγεμόνες τῶν ᾿Ισραηλιτῶν. Ηδ τοϊρῆἢί ΓᾺΣ Ἰηογο ΔΡΗΥ 
αν οἰἱεά. ΤὨιμογά. 1, δ. ἡγουμένων ἄνδρων οὐ τών 
ἀδυνατωτάτων. ΟἸἾΠΟΓ ῥᾶββαρθβθ οὗ [8 βδιη6 Κιηά 
ΤΏΔΥ 8180 6 β6δῃ ἴῃ (ῃδΐ δυςῃοΓ. : 

98, γράψαντες, ““ ἢανϊηρ' Βοηΐ, τυγ θη 88 [Ὁ]]Ονν8." 
Ἐράφειν, ἃ8 (1458 ἀηὰ Κυϊηοεὶ οὌὔβεσγνε, 15 ἃ ὕοα »ΥγὼΡρ- 
πάη, (886 Μαγκίδη,) δηὰ (μεν δοσουηΐ διὰ χειρὸς 
αὐτῶν 845 ἃ Ἠουταϊδιη [Ὸγ δ αὐτῶν. Βιυΐ, 1 ἰσυἢ, ἰξ 
ΟΟσυΓ8 ἴῃ [η6 θοδι ασγεοκ ἩγῦοΓβ. 

43, Τοῖς κατὰ τῆν ᾿Αντιόχειαν καὶ Συρίαν. ΤΕ15 ρΙαίη 
{π4{, (δου ἢ ΟἾΪΥ τἢ6 ΑἸΙΟΟἤ]8Δη5, ΘΎΓΙΔΏ5, δηα (Ἱ- 
᾿ἰοϊδη8 ἃγ βρεοιῆβα, ἰ6 ναϑ τηϑϑδηΐ ἴο ὃὈ6 ΘαΔ}}Υ 
Ὀιπάϊηρ οἢ αἰ] (θη ΟΠ γι βιδη8. Νον {Π6 “4πὲϊ- 
οοἤδαμβ ΔΓ6 τιθπιϊοηθά, 8ϊης6 διηοηρ (6) 6 σοη- 
ἸΓΟΝΘΙΒῪ ἅΓΟ86:; δηά ϑυγία δηὰ Οὐδοῖα, βῖησθ ἐμ ον 
ΜΟΥ Ῥογαογίηρ, σουηςΓ165, δηἀ 1ἢη ἰΠθπὶ ΡγΟΡΔΡΙΥ 
ἴῃθγθ θα ἴδὴν (Ογιϑίίδη σΟΏΨΘΟΓίΒβ: 88 6 ΤΏΔΥ 
ΒΌΡΡοΒΘ ἔτοιῃ δῖ. δι} 5 πη ΚΊηρ 850 ΙΏΒΗΥ ἸΟΌΓΗΙΘΒ 
ἘΠ Π ΘΓ. β 

Αἱ χαίρειν Βοπη6 νΕΙῸ 18 ρῥ]δΙηΪγ Ἰες (ο Β6 υπάοε- 
δἰοοά ; 88 λέγουσι ΟΥ ἄρχονται. Οὐτοί. {πηηΚ8 (Πδΐ δί, 
Τα τηθδηΐ ὈΥ 1}18 ἴΟ ΘΧΡΓΘΒ8 ἴΠ6 ΗΘΌ. πϑρω. Βιι 
χαίρειν 18 ἃ ἐγεαιδηΐ ἴθτιῃ ἴῃ ἴΠ6 σθοῖς νυ Υ 6 γ8, 68- 
ῬΘΟΙΔΙΪγ [Π6 ἸαῖοΓ ΟἿΘΒ ; ἱμοιρῇ 11 18 Βοπηθί 68 υϑοά 
ὈΥ {δα δαγϊϊοσ Τῇ ογὶ ψὶπ οὗ (ἢ18 ψογά (16 ατθοὶς 
Οταπιτηδγίδηϑ (35 Μοσῖβ, ΓΠοιη88, ἃΠα 80π|6 δοῆο- 
114818) ἰγαςα ἴο (η6 Ὠειηαρόραθ Οἴεδοη, ἢ, (ΠΟῪ δᾶν, 
βτβὶ ργοῆχαϑά [ἴ, 'η {ἢ6 ἐπα οὔ {Π6 υιϑυδ] πράττειν, ἴο 
ἢἰ5 ἰοι(ογ δῃποιιποίηρ ἴΠ6 νἹοΟΥΎ αἱ Ργίμ. Βυϊΐ 
85 υϑοιἷ ἃ ΨΕΓΥ 8ῃογί {{π|6 ΔΘ ὈΥ Οὴθ ποῖ δἱ ἃ]} 
ΠΚΕΙ͂ν ἐο ἢανα ᾿τηΠΔἰρα Βίηι, παι οἷν, Χ Θρορθοη, (τ. 
4., ἴῃ ἃ ἰοἰΐον οἵ Ουσι ἰο Ουάχθιαβ : Κῦρος Κυαξάρει 
χαίρειν, ΜΙ Οἢ, Η’ τπ6 Ὠ!ϑίοτίδη πὰ δὴν Οὐθηίδὶ ὧς: 
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αὐπηοηΐξ ἴῃ νον, ψου]α οοηῆβγῃ τοί! 5᾽8 σΟΠ]ΘΟ ΓΟ. 
Ιι παά σγονῃ 80 σοϊηπιοη ὈΥ̓ [ἢ {ἰπ|6 οὗ Ατίβηιν- 
ἴοτγιϑ, (μα΄ [6 8808, 8, 44. ἴδιον πάσης ἐπιστολῆς τὸ 
χαίρειν καὶ ἐῤῥωσω λέγειν. Ηοτ. Ἐρίϑι. 1, 8, 1. τοίεγβ 
δοέλ ἰο 1Π6 χαίρειν δῃηά εὖ πράττειν. ““(εἾ380 σαμάεγε 
οἱ δεπὸ γόπὶ σοῦ γοῖςγ." Ταοϊδη (6118 8 {πδι ΡΙΑίο 
σοηϑυγοά {Π6 ψογά 88 μοχθηρὸν (τηοΔη δηΐ ἰοΝ}) : γεί 
6 Βιπ15610 1565 1 1η 5 ϑα ΕΡΊ5116 (ο Πιοηγβῖιβ, ὉῪ 
ΔΉ. ἰῃσοηδβιβϑίθηου ποῖ υηΐτεαισηΐ ἰὼ ΟΥΙΟΒ ; 1η80- 
τπιιοσῇ (Πα τπᾶι ῥγίηοο οὗ Πυρεγ-ο 1.8, Ι΄ οη 8115 
Ηαϊϊσδίη. βοιμθέϊπηθ8 ΘΠ ]ΟΥ5 (ἢ6 νοῦν ψοτὰ8β ΜΠ ΟΒ6 
1136 ἢ6 80 ὨδυΒΏΪΥ σΘΏΒιΓΟΒ ᾿η ΤὨμπσγα 68. ΕῸΓ (ἢ 6 
ἃρονθ δταπιρέοδ 1 ἀτὰ Ἰπάθυίθα ἰο ΝΥ εἰϑίδσ!!η. Κυϊποοὶ 
γείδιϑ ἴο Βαιπθβ οἡ Ευγρ. ΕἸ. 1867. δηὰ δἰθθγι 
ΟΡ 88. Νον. Ταβί. 444. 

24. ἐτάραξαν." δεο {Π6 ποίθ οη Μαίϊί. 2, 8. 
24., ἀνασκευάξοντες τὰς ψυχὰς ὑμών. ΤὭσδβα νοτῆβ 

ἃ16 (45 Κυϊηοοὶ {Π|ηΚ5) ᾿ηϊοπα θα ἴο πιογα Ὄχϑοι 
ἀεδιογπηῖηθ (Π6 τπηθδηϊηρ οὗἩὨ [6 ἰὈγΟΓ ΘΧργθδϑίοη. 
Νον τἢ6 νοῦ ἀνασκευάξειν ρΓΟΡΟΓΙΥ 5, η1ῆ68 ἰο ρᾷοκ 
ΔΗΥ͂ {ΠῚΠρ ὉΡ ἰοῦ γοαλοναὶ (88 1) ΓΠαογά. 1, 18. δηά 
οἰβθν 6 Γ6), δῃ αἾ80 [0 γθηιουδ; ἃ5 ἰὴ Χϑη. ἀη.0,9,56. 

Ὁ ΤῊ τετὺ ταράσσειν φΟΠ|635 ἔτοπι τάρω δηῃά τέρω, δΔηὰ ρῥγορεην 
δ᾽ ξΏ}ἈΆΠ658 ἴο ἐγ (85 ἀρμὶἰοὰ ἴο ᾿ἰᾳφυϊα5): νυ οι ννυγά 1 δι βυγργίυοά 
οὖν Εἰγηηο ον ἰϑ(8 ϑῃου ]ὰ ποῖ ἤανα βεθ ἰ5 ἀογινοιὶ ἔγοια ἴμε τγεεκ 
εἰγπηοη, ἱμγουρἢ τἢ6 πιράϊιπ) οὗ ἴῃ Αηρ. 8ιχ. 6 ς ἱποορίϊνε ἰϑ 
ποῖ πηΐγοηαυθηῖ 0 οὐ ἰδησυᾶρα; ποῦ ἱπάοεὰ ἴῃ ἴπ6 αγεοκ δηά 
[ατἰπ. [ἴ τᾶν δϑοπὶ βίγδηρε, Ὀιΐ ἰἴϊ ἰ8 πονουτ Ποῖδεθ ἴγυθ, τπαῖ ΟΓ 
ΟΣ ἐμγη ΘΟΙ65 ἔγοιῃ 116 βᾶπι6 ΒΟΌΓΟΘ, μΆΠΊΟἷγ, ἔΟηι τόρω, ἴο «(ἐγ 
1}, ΟΥ τομπεὶ, ννΘΏςσα ἴοΓη118, ἃ τολιεεΐ, πὰ ἰογηο, ἴο για κὸ ἐμγπετῳ. 
{ Απὰ τ 8 18 ἴῃ 6 δ6ηβ86 οὗ ἴῃ ννοσἡ ἰη ΤὨιον ὰ. 4, 116. ννῆογο ἐἢ 6 

(οιπιμθηϊλίουβ οἡ παῖ ρβββαρθ, 8η4} ἴῃοβ8ς Οὐ {6 ργδϑεηῖΐῖ οπα (ἰῃ- 
οἰιιάϊπρ; 5 οἰ] 8Π6Γ), Δ κ6 ἰΐ ἴο δ χηϊγ ἀοδέγοψ. ΤὮΘ νογάβ ἃγο, καὶ 
τὴν Λήκυθον καθελὼν καὶ ἀνασκευάσας, τέμενος ἀνῆκεν ἅπαν : ἩΠΕΙΟ 
ἀνασκενάξειν ᾿απηοῖ ᾿ᾶνα [6 866 η86 ϑϑὶυηϑὰ ἴο ἴἴ Ὀγ τῆς ϑοδοϊ. 
ΨΑ}16, Ῥονγίυβ, δη ἃ Βαιοσ, γον, δἰπος παῖ 18 ἃ β᾽ηϊ βοβίΐοη ποῖ 
ΒΌΪ αὐ ἴο ἴπ6 οοηϊεχῖ; ΔΗΥ͂ τἸηοΓα ἤδη ἰῃδῖ οἵ Αοβοίυ5, Ηυἄξοη, 
Ὀυκον, δηὰ {μὲ (οτϊηπιθηϊβίουβ ἢ ἴπ6 ριθϑθηΐϊ ραββϑαρθ, ἀεξίγου, 
βῖποθ [παῖ '8 δι.Οἢ ἃ ἴοο 51} Ρ]ΟὨΆδΓ ἃ8 οι 0  ογα ὃ6 ουηά ἰὴ 
ΤΗυογάϊαεθ, ΤΠ (ΓῸ6 8686 {ΠΟΘ ΌΓα 8 μαυΐπῳ τεπιουϑεὶ ἐΐδ ηισέε- 
τίαἰϊ5. 80 Χεμορὶι., αθονα οπεὰ, απὰ Ηδβυο!. ἀνασκευάϑειν. μετα- 
τιθέναι, 561]. τὰ σκενὴ. Απά 80 (Πγγδοβίοϊῃ, 0 ἐχρίϑἰηϑ: καθάπερ 
ἐπὶ οἰκοδομῇ: τὰ ὑπ᾽ ἑκείνων γεγενημένα μετατιθέντες. : 
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φάϊγ, ἴτοπι (18 ραοκίπσ τῷ δι ἃ γθηονᾷ] ΘΑ 51} ΔΓΙ565 
{Π6 86η86 οἴ δαοκίη, σαγγωψηρ οὐξ, ρίμπαογίησ; ἰὨουρἢ 
(ἢ 8 βἰρῃιβοδίίοη 185 Ποῖ ΝΟΥῪ Μγ6}} βιρροτγίθ ἃ. 1 δὴ 
{Ππαγϑίοσγθ ἰης]Π! ηθα ἴο {ΠῚ 10 πΔῪ τηθδη, ““ γϑηιουΐϊηρ' 
δηἀ ρεγυογέϊηρ γοὺ ἴτοπι (ἢ (γα τἢ.᾽ 

44.. λέγοντες περιτέμνεσθαι, ““ ὈϊΔἀϊηρ γοιι θ6 εἶτ- 
ουμης 864." Νὸον λέγειν, Κα εἴπειν, 45 οἴδθη {6 
86η56 οὗ οοπιπιαπά. Ἶο {ῃ6 δχϑιηρ εβ ργοάιςοθά Ὁγ 
τἢ6 (οπηπηεηίδίοτθ, 1 δια Ξβοῃυ]}. Εππηι. 685, 6]. 
ϑολιές. ἐς τὸ πὰν δὲ τοι λέγω Βωμὸν αἰδέισθαι δίκας. 

45. γενομένοις ὁμοθυμαδὸν. ΤἸΤἤσθβ6 ψογάβ (ψ ΠΟ ἢ ἃΓΘ 
οπ θα ὈΥ ουγ ΕὨρ 18}} ΓΙΔηβαΐουβ) 5] ΠΥ “4886 τη- 
]οἀ ἰορεοίμον." Ὁ μοθύμαδον ἢδ5 {18 56η86 6]56- 
ΨΏΘΓΘ; ἃ5 ἰῇ 2, 1. ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν, ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ. ὅ66 18,12. 10, 90. 

Οἰἤογα γοηοσ, “6 ψῚ υπδηϊπηοι8 σοηβοηΐ." Βυΐ 
{Π18. 15 Βρροβίηρ ΠΟΤ ὈΠΔΏΠΊΠΥ (ἤδη νου] θ6 
ἸΙΚοΙγ ἴο δχίβί, σοηβιἀθυηρ {Π6 ἀϊβδγθηςσθ οὗ ορίηΐοη 
{πὶ δα 1080 Ὀείοτα βϑυθϑἰϑίεαά. Βεβι 468 ὁμοθυμαδὸν 
ΨῚ γίνεσθαι, ἴῃ {Π6 56η886 οὗ ὠπαπὶηιομοῖψ, 18, ἃ8 ΓᾺΓ 
848 ἴ γϑοο]]δοῖ, υποσχδιῃρ θά. 

26. ἀνθρώποις παραδεδωκόσι, ζἕς. Το ἰ5 ποῖα ἃ 
τοίδγθησα ἴο ψηδί 15 γθοογαρα ἴῃ 9, 24. 18, ὅ0. 14, 
ὁ ἃ 19. Μιειβίθιῃ γοΐθγβ (01 Ρεῖ. 4, 10. 1 Τηδο88. 
ῷ, 8. Ήοῃι. Οἰ. γ. 74, ἃ Μδος. 14, 838. διίτ. 7, 921. 
δηα εἰἴ68 [ἤραη. Ὁ). 88. Ρ. 8428 Α. ἐπέδωκε τὴν ψυχὴν 
ὑπὲρ ἡμῶν --- ἤρκεσεν ἡμῖν καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν εἷς 
λύσιν. Ηδ 5υὑ]ο᾽η8, ἴοο, βανθσὰϊ ρϑβϑᾶρθϑβ ἔγοπ {Π6 
ΒΔ ηἰσαὶ πυγῖογα, ἰὴ ψ ἢἸσἢ Οσσγβ [Π6 ΘΧρΓΘβϑίοη 
“ἐ σῖνα οῃθ᾽ 8 Π|6 ἴον {6 [ινν. Τἤαϑβ, ἴοο, τιθέναι τὴν 
Ψυχὴν αὐτοῦ ἴῃ ἴΠ6 ϑερί. δηϑννογθ ἴο (Π6 ΗθΡ. Τγῶ 
2. [Ι{πηὯΥ 06 ΓΟΠαοΓΘΑ, “ Ἰεοραγάθα ἢ8 [1ξ8.᾽ 

27. καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτὰ, 
“«{6}} τῆ 88π1|6 [ΒΊηρ8 ὈΥ Ψψοτγά οἵ πιουί}), πλογα ΠΥ 
δηἀ δχρ ον." [Ὁ ΜΒ ποΐ ππιι8.81 διηοηρ (ἢ6 
δηοσϊθηΐϑ ἴο βοη4 ᾿ο((6Γ8 ὈΥ βϑυςῇ ὈΘΓΒΟΏΒ ἃ8 Ψ6ΓΘ 806, 
δηά Παά δυϊῃοτγιίγ, ἴο σίνα γί θογ ἀθῖ81:}8 οὗἁ δΔηῪ 
Ὀιυβίηα85, δηἀ σοπ)πιηϊσαίθ ΟἸΓΟιΠηϑίδηοθ8 θογοπὰ 
Πα ψογα δάνεγίεα ἴο ἴῃ {Π|6 ἰεῖίου. Τῆυ8 ΤὨιογά, 
7, 10. βᾶγ8 οὔ ἢοβϑα ῆο Ὀοῖα ΝΟ 58 ἰδἰΐογ ἴἰο 1ἢ6 



400 ΑΟἹΒ ΟΕ ΤΗΒ ΑΡΟΞΤΙ,Ε8, (ΗΑΡ. χν. 

Αἰδοηϊδη ρθορΐο, ἥκοντες ἐς τὰς ᾿Αθήνας ---- ὅσα τε ἀπὸ 
γλώσσης εἴρητο αὐτοῖς εἶχον, καὶ εἰ τις ἠρώτα ἀπεκρίνοντο. 
ϑοπηοθίιηθβ, πονανοσ, (ἢ18 ψγ͵δβ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἑογοι θη 
Ὀγ (μὲ τοῦ; 88 Αγγδη. ἔχ, ΑἹ. ἃ, 14, ἃ. συμπέμκει 
Θ. παραγγεΐλας τὴν ἐπιστολὴν δοῦναι Δαρείω, αὐτὸν δὲ μὴ 
διαλεγέσθαι ὑπὲρ μηδένος. 

28, τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν. ΤΠ15 18 ΔΠ ΘΧΡΓΘΒ- 
βίοῃ ποΐ υηίγοσιιρηΐ ἴῃ (Π6 σοηιαγα, δηὰ 1ἰ 15 ἰουπὰ 
ἴῃ οοπέγαοίς ΜΏΘΓΕ (ἢ6Γ6 ἄγε βδνϑγαὶ ρϑγίϊ68 ἴο δῇ 
ἀριθοηθηῖ. (ΟὨΠγγϑοβίοιῃ δηά (ἰδ γϑτ 8 ΟὔΒΕΓνΘ, 
(δὲ τῆ6 Ηοῖν ϑρίγις 18 τηθῃεοηθσά ἰπ οτάθγ ἴο βδῇῆον 
{πα (Π6 Ὀυιβίη 688 198 ΒΌρΟΓυ ΠΔ ; δηά ἡμῖν, ἴῃ ΟΥΔΦΓ 
ο ἰπἀϊοαῖα {Παῖς οὐυδάϊθηος ἰο, Δηα σο-ορεγδίοι ΨΠἢ, 
1πΠ6 ϑριγιί. [,6146, ατοξίιι8, ΡΙβοαῖ., δηα δι ηβίυ8, 
τὨἸΚ [ΠΟ ΓΘ 18 6 ΓΘ δὴ 6 η 8618, δη ὦ ΓΟΠΘοΘΊ, “ ν50 
6ϑὲ ΠΟΡῚ5 Ρ6Γ βαποίι τ Θριγ τ." [πηοδῖ Ἄρργονο οὗ 
1[ῃ8 πιοάα οὗ ᾿πιογργοίδιίὶοη δἀορίεα ὃν Κυϊηοοϊ, “ (ο 
Ὁ8 80 Ἃγὸ διά δὰ ὃγ τὴς Ηοὶν δρίγιί, ψῃϊο ἢ βῆ 108 
ΘΠ σΔΟΥ ἰῃ υ.8.᾽ δ'66 1ῆ6 ποία οη ὅ, 8. 7, 51. [πὰ 15 
βίγδηρε πᾶ ΒΡ. δδγοθ 8ῃῆοιϊἀ ποῖ ἤθέα γθοορΏϊβο 
ΔΏΥ Ἀ5Β6ΓΊΙΟ (ηδί {παν Δα {16 458ἰβίδηςσα οἱ {6 
Ηοὶγ Ομιοβί. Ηβθ σϑηάθιβ: “ ἴο (ἢ6 Ηοὶγ Ομδοθϑίῖ, 
Δα ἰπεογοίογα ἴο 08. δε ΒΟΥ. 

28. μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος. ΤἬΘΓΟ 18 πο 
οπΟδβίοη ἴο βιυπ ]6 ἃΐ βάρος, 51η66 1 ΔΡῥΡΘΆΓΒ ἴο ἢδνθ 
Ῥδϑθη δὲ Οτιθηίϑὶ ἀἸοπ ἰο ο4}} 4}} ἰαννϑ, ογάθεβ, δηά 
᾿Π] Πσ ]Ιοὴ8 ὈΥ (Π6 ἰθγηϑ βάρος, ϑυγὸς, ὅς. ψ ὨοΙΠεΥ 
(ἢ656 αν ΨἜΓΘ ἤΘΑΝΥ ΟΥ Ἰ᾿ίρῃξ. δὸ Αρος. Φ, 4. οὐ 
βαλῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος. ΤῊ Ιαΐοπι 8 ΛᾺΠΥ αη- 
[οἸαοἀ ἴῃ Μαίι. 28, 4. δεσμεύουσι γὰρ ᾧφοοτία βαρέα ---- 
καὶ ἐπιθέασιν, ἕο. [{ 18 ἃ )υαϊςίοι!β ΓοιηΔΓΚ οὗ ΟΠιγγ- 
8058[0η1, ({π|ῶΐ {ΠΥ 88. [Π686 ψΟΓ8 ἃ8 ᾿ιπηἴῖο0 ΡΘΙΒΟΏ 5 
(Ὀοίηρ πον σοηνοΓ 85) γαῖ ἐϑραῖ δῃά ἔραγίω! οἵ ὑπάεεγ- 
ἰακίηρ᾽ ΔηΥ {Π]ηρ 1ΓΚΒΟΠΊΘ. 

28. πλὴν τῶν ἐπάναγκες τούτων, “ ιὐἱέδ ἐΐ Θχοερ- 
ἐΐοη οἵ [686 Ὠθοθββαγυ [ἢ ηρ5.᾽ Πλὴν 15 »γορογῖν ἃ 
που ἴῃ [6 Ασουϑαίϊνο, ἔγτοπι πλὴμι; 848 ἀρχὴν, ὅς. 
Αἱ ἐπάναγκες τΔΩΥ (ΟὈμπηπηδηΐδίογβ ἢᾶνα βιππ 64 ; 
δηα δ4] πγ8511:1, ΒοηΆ ον, ΗἩδυϊμηϑηη, δηα ϑᾶγος ρῥτο- 
Ροβ6 νδιίουβϑ σοη)δοίαεβ, Ψ Οἢ ἅγο, Ππόνανογ, τἢ- 
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ΒΆΠΟΙΓΟΩΘα ὈῪ {Π6 Μ55., 4η4, ᾿πάἀ66 6, ΘΟ ΘΒΒΑΤΥ. 
ΤΗς (γι 185, (πὶ ἐπαναγκὲς σΟΠ]68 ἔγοπι (6 οἷά δα- 
7εςενε ἐπαναγκὴς ([οτιηθ ἃ ἔγοπι [ἢ6 Ρἢ ΓΆ86 ἐπ΄ ἀναγκης), 
ΠΟ 18 ΠΟ ἰοιπά οἷν ἴῃ τἢ6 Νοιηϊηδίνθ, ΟΣ 
Αοουδαίίνε πουΐογ. [Ι͂ἢ ἰδ6 Διοριίπαξίξυα ἴἃ ΟσουΓβ 
ἴῃ Ποιηοβίμοηρβ, Ρ]υἱαγοῦ, δηὰ ΡΪαίο, εἰϊθ ἢ 8ι. 
Τηο8. 1006 Β. ΟΥ̓ Π6 «““οομδαξἧυθ, ΘΧΔτΩΡ 65. 8Γ6 
Ρτοαυορά Ὀγ Υείβ. δηα Κυρκθ. [πάθρ6α, ἰἢαΐ ( ἀϊά 
Οη66 ΟΧΙδί, 6 1ὩΔΥ ᾿πίδγ ἔσομαι (ἢ αὐυογδῖιαΐ ιι86 οὗ 
ἐπαναγκες ὮεΓΟ, δῃα ἴῃ ΟΥΘΓ ρᾶββϑᾶρθδ οἰϊεα ὃγ οἰ, 
Ῥαϊαδϊγεί, είβ., Κγρκα, αι οκηδοσ, δηὰ Αδιδβοῆ. 
Ἐογ (ῃ6 αἄνογ ννᾶϑ διιίΐ {Π6 Αοσοσυβαίϊνο, ΜΠ {6 
6}110518 οἵ 8οπ)6 ργβροβϑί(ίοη. Ἠδθίθ, ἤονονογ, ὈῪ ἃ 
ὨΑΙβῆη6855 οἵὗἨ νῃιοῆ 1 Κηοῦν ΠΟ Θχϑιῃρ]θ οἰβανῇογο, 
{η6 δάνοσγῃ 18 υϑ8ἀ Δ )θβοι νου, [6 γα θῖηρ᾽ 8η 6} }1ρ518 
οἵ ὄντων. 

29. ὅ66 {π6 ηοΐβ οἡ νϑσ. 40. ᾿ξ ὧν διατηροῦντες. 
Τηδ ρῆσαβα 18 Ηθργον ; ῸΓ ἴθ (Πδΐ ἰδηρσυαρα (ἢ 6 
νοῦῦ8 Ὕ δηὰ 2, ψἢ (6 δάαϊτίοη οἵ ὭΣ ΩΝ 
(νυν μοῦ αν [86 ἔοτοο οὗἁ (Π6 Ργοποιῃ ΓΟΟΙΡΓΟΟΘΔ]), 816 
υϑοα ἴο ἀδσποία αδέαϊη. ζγοηϊ9. δειυαγε ο ἂπῳ ἐλῆπς : 
δηα {ῃ6 δορί. ἜΧΡΙ68865 Ὀοίἢ ὈΥ τηρεῖν 1η τον. 7, ὅ. 
8η4 διατηρεῖν ἴῃ (ἠ6η. 837, 11. 8. 12,8. Τηθ Ηδ]1]6- 
Ὠἶπῖς ΡἤΓαβ6 διατηρεῖν ἑαυτὸν ἐκ τινὸς ΔΏΒΨΕΓΘ, [Π6Γ6- 
ἔοτο, ἰο (86 (ἸΙα58ἰςὰὶ φυλάττεσθαι τι. (Κυϊη.) ῬὍΤῇδ 
ΟἸΙαϑϑσδὶ ἰθῦπὶ οσσΓΒ ἰὴ 1 Φοἢ. ὅ, 21. φυλάξετε ἑαυτοὺς 

ἘΞ ΝΙΖΕΟἢ βαρ} 168 εἰς σωτηρίαν. ““ ΕΌΣ (84 γ8 6) {πα ΔροΞίυ]! 6 
δοῦθα ὑν8 8 ΔΏΒννοΙ' ἴο ἃ συηίγονογίε 4αδβιίοη ; ἴπ6 Δυάαϊζίην 
ΟὨγϑιδη8 πανὶηρ βαἰά, “" Υε σαπηοῖ 06 ϑασθ .0|698 γ6 ὉΠΔΘΓρῸ οἷγ- 
ουτηοσίδίου, δη οὔδοινα ἴα Μοβαῖς [,νν.᾿ ΤΠ ἴλεσῖθο, {Πϑγοίογα, 
Πδὰ ἴο ἀεῆηῃς ψῇδὶ ἴο ἴ6 ἀδηκ]ε8 τσας πδοόβδατῳ ἰο βαϊσαίϊοπ, δηὰ 
τοὐὐδαίὶ ποῖ 585οθ. Νοῖν 859 ἴο {ῃΠ6 αὐονο-πιοηϊοηρα βϑουγῖβ οὗ δὐϑίϊηδηοα, 
νυ οἢ (6 ΑΙΡοβί]68 οδ θὰ πεοεββατῃ ἀμίϊοα, ὯῸ ΟΥΠΕΙ ΠΘΟΘΒΘΙ(Υ ἡγιϑῖ 
(Ποῦ Ὀ6 υπάοιδίοοα ἴλη "πογαὶ προδδϑιῖγ, Ὅἢϊ9 ὨΘΟθβϑῖυ ννοι!]Ἱὰ 
ποῖ οἰ ογινἶδα ἀγίβε [ἤδη το] ἃ σοηληοι υΓθοδρθῖ, ὈὉῪ ΠΟΙ τν6 ἅΓῸ 
δηϊοϊποα ἴἰὸ δὐϑίδι ἔΓοπ {π᾿ ἢ 8 ἰὴ [πο πιβεῖνοα ἰηαϊδγθηῖ, δι ν Πϊοἷὶ 
παν {Π6 οὔδοι οὗ δ.) Ὄχαπιμῖς, οὐ ννϊοἢ ἴῃ δὴν ΨΆΥ ἴπ}ι}6 116 
νἱεῖγ οὗἉ οἴιογβ, τἰπϑοῖ1}6 (εἶν τ 65, ἀπεὶ ᾿πηροάα {1Π|6 διἰναποοπηοηῖ 
οὗ τγυϊῃ." Βαῖ 5ιγοὶν τὴ6 ἰού ηθὰ (οιππιμδηίαῖοῦ οὐρῆῖ ἴο ἤπνα 
ἐκεοερίεα πορνεία, βῖης6 Μ οΘᾶπηοὶ ὃὲ {πουρῆ ἱπεϊιιάοα ἀπηοπρ [ΠῸ 
ἀδιάφορα. 

ΝΟΙ,. ἵν. 9 κ 
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ἀπὸ τῶν εἰδώλων. (Οοπιραγα Φ (ογ. 11, Φ. 941η.1, 27. 
Ῥ5, 84,, 18. ᾿ 

40. εὖ πράξετε. 1 δὴ βιγρτιϑοά {πὲ Εοβοηπηυ ογ 
βῃου !ά σοηϑίάεον {Π18 88 ἃ ᾿Ἴ6Γ6 ἔογπι οὐ σοῃοϊιαϊηρ 8 
Ἰοϊίοῦ : [ὁ ψουὰ ποΐ Ὀ6 δυϊία 06, ποῖ ἀϊά {ἢ6 δησιθηίβ 
80 σοῃο]υάθ. Ἐὰγ ργϑίδγαθ] 5 {πΠ6 ἱπίογργοίδιοη οὗ 
Τογίυ απ, ατοίυ8, Κυρκο, ΗἩδυπιᾶηη, δηὰ Ηβίη- 
Βίι.3, “Ὑγ6 Ψ}}} ἀο τἱρῇῃί, ᾿ γοῦγ ἀπίγ." ὙΓΠ18 56η86, 
ἢὨονανοΊγ, ἰ5 ποΐ βἰρηιβοδηΐ δηοι σῇ, ΠΟΥ ψογΠΥ οὗ (Π6 
οσσϑϑίοηῃ. Μυρἢ πογα βιι {406 18 {Πα ἰα1ἀ ἀονῃ ὈΥ 
ἍοΙ , ΕἸἰϑηογ, Κτοῦβ, ᾿οάάγιαρο, δαηὰ Κιιϊηοοὶ, “ ἔδ- 
11.668 ΘΓΙ[18 :᾽ [ὉΓ Θχδηρίθβ οὐ ψῇῃϊοῦ ὙΝ οἱ ἢ τοίδγβ ἴο 
Μεηδρ. οἡ Πιίορ. [,Δογί. 8, 61. Κυϊηοοὶ σοηβίάοτς 
16 Τογίηια 848 θαι ναίθηΐ ἰο σωθήσεσθε. ΓΘ 56ῃ86 
ΤΏΔΥ ΤΑΙΠΟΓ, Ποννανοῖ, 06 Θχργοβϑοὰ ὕγ, “ 10 81}4}} θὲ 
ψ6}} ψ ἢ γουῦ :ἢ 4 Κιμά οἵ ηιοὶοδὶς 3: ση! γτηρ, “41 
80.4}} ἰδηά ἴο γοὺγ βαϊναίοη. ̓"' δὸ Εσοϊθβ. 9, 12. 
“ΨΟΡΥ 1 Καον 10 5}|4}} θ6 ψ 61} ψ ἢ (6 πὶ {Ππδι ἴδαγ 
Οοα.᾽᾽ [8. 8, 10. ““ δαΥ ἰο {π6 γρῃίθδουβ 10 5}.4}} δ6 
Μ6}} ψ ἢ Ὠιη." 696Γ. 42. 6, ““ Τηδί 1 τῆᾶγ Ὀκ μψ6}] 
ψιἢ 8 ψ ἤθη νὸ οὔονυ,᾽᾽ ἄς. ΝιιΖβοῇ οὔβοενϑβ (μδῖ 
ΑΙ! πλοῦ] ργθοθρίβ, ψῃθίθογ οὗ ἰθρογαγὺ ΟΥ ρ6Γρθ- 
[0.4] ΟὈ] σαί οη, ἃγα δαι } ]γ να]ά, πϑοθββαγσυ, δῃηὰ 
[Θπαϊΐηρ ἴο βαἰνδίίοῃ. 

40. "Εῤῥωσθε, γαγειοείί. Α σοιηηοη σοπο]υβίοῃ ἴο 
δρ 811.65ὅ. δὸ Αγίβπι. θη. 8, 44. (οἰζεἀ Ὀγ γΑ]ς Κη.) 
ἴδιον πᾶσης τῆς ἐπιστολῆς τὸ χαῖρε, καὶ ἐῤῥωσω λέγειν. 

80. ἀπολυθέντες, ““ Ὠανίηρ; Ὀ66Ὴ ἀἰβιη 1886" (45 ᾿πῆγ. 
88. ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης, ὅζ(.); ΟΥ 810 ]Υ, “΄ Βανίης 
ἀερατγίθά ;" ἃ8 1ῃ 428, 25. ΕΧδιρ]65 τα ρσίνοη ὈΥ 
Αδίαϊ. ἰῃ Απίοη. 819. ἀπ Βάρἢεὶ ΟΡ058. Ροΐυῦ. 408. 
(ϑ ει θυβηθγ.) 

Ἐ Βοάάτγίάρε, υυἱῖτῃ Ὠἷβ υδιιαὶ σοοά ἰδβίθ, γεωδικβ οὐ ἴδ ρεηέϊε- 
ηεες: οὗ (8 Θοῃοϊυϑίοη, νν οἢ, Πα οὔβεγναϑ, νν88 ὑνουγ ἴῃς Αροϑῖο- 
Ἰΐοαὶ τυϊϑάομῃ δνὰ μοοάῃειεϑ. “Τοῦ βοοιὶ (οοηίϊηιε8 Π6) ἀἰά ϑι16- 
οοθύϊηρ Οουῃο}}8 οὗὨ ἱηξοσίος δυϊποΥ Υ ὉΠδηρε ἐδ ἔοῦ {ΠῸ 31}}65 οὗ 
ΔηΔΙΠΘΏ88; ἔοτγτηϑ τ᾽ ἱοἢ ἤανο, 1 ἀουδί ποῖ, ργονοὰ δὴ οοοβδβίοη οὗ 
ΘΟ ΒΘΟΓΑΚΏρ᾽ δοῖμθ οὗ (ἢ 6 τνοσϑῖὶ ρβϑϑβϑίοηβ οὗ (6 ἢ δῃ τηϊηά τη δον 
ΒΑΟΓΘΩ ὨδΠι68, 8η ΜΠ οἢ, Πκ ϑορηθ 1}}- δἀ)ιιβίοα ννβα ροη8 οὗἁ ττᾶγ, 8Γδ 
τηοβί ΠΚεὶγ τὸ μυτῖ (δ Δηὰ ἔγοια νυ νος (ΠΘΥ τα τὨγοννη." 
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80. ᾿Επέδωκαν τὴν ἐπιστολήν, ““ ἀο ̓Ινοτοά {(Π6 ἰοιίοΣ." 
ΤΙ8. νοῦρ νγ88 υϑ6α οὗὨἨ ΔηγΥ {Πϊηρ τοδοῃθά ουίΐ ἴο 8 
Ροβοῃ ; 85 1 λικο 44, 80 ὃς 42. 7οἢ. 18, Φ6. Βυὶΐί 
1 γγὰϑ8 ΘΒρθοίδ! }Υ Δρρ δὰ ἴο ἀ6] νογίηρ θοΟΚΒ, Ἰο 6.5, 
ΟΥ̓ ρᾶρϑῦϑ, θοίἢ ὃν {Π| βαογθά δηά ρῥγοίδπο υτιίογβ : 
85 [λικα 4, 17. Ἰοάονσ, 8:1... 14, 47. Ἡροσγοάϊδη 7, 6. 
οἰ ὃν Υείϑ. 

81. ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. ᾿ΓΙΔΗΒ]δἴοΓΙΒ δπά 
(οιηπηθδηίδίοῦβ ἃΓ6 ποῖ αἰπ6 ἀρτοοά οη {Π6 56η86 οὗ 
παράκλησις. ἴη {π6 Νυϊραΐα, 8π6α βοιηθ οἴπδγ Δ οῖ- 
58|0η8. 1Ὁ 15 ΓΟΠΘΓΘα οοηδοαέϊοη. ΑὩά {Π|18 ἸηΓΘΓΡΓΘ- 
δίίοη 18 δάορίεα ὈΥ πιοβῖ (ὐοπιπιοηϊδίογβ, ἃ5 Οστοί 
δηά Βοβδητῃ.; δηά 1{ 15 δ ἰαγτρα ἀοίβηάδα ὕγ Ὕ ΙΓ. 
ϑΟΙΊ6, Πούονογ, 848 ΒοζΖὰᾶ, Ριβοδίοσ, Κυΐίηοοὶ, δηά 
ΘΟΠΙΘΌΒΏΘΓ, αἶα 1{ ἴο πιρδηῃ 1ποέγμοΐϊοη, ουδλογέαζίοῃ ; 
ΠΟ ἰπίογρτοίδιίίοη  ῥγοίογ, θθοδιβα {π6 οἵδεγ 
ψΟυΪα Γοαι γα ταυτῇ ἴο ὃὈ6 Δ4ἀ6ά4, δΔηά 18 βαιβῇ, οἡ 
δοσοιηί οὗ {Π6 ἸΏΔΩΥ ΨΟΓ8 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ (Ο θ6 Βρρ]:6 4. 
Οὐ {6 ἀθονϑ βἰρῃιβοδιοῦ {ἢ 6 ΓῸ ἃΓΘ ΠΠΔΏΥ ΘΧΘΙΡ [68 
ἴῃ [Π6 Νὰ Ταβϑίδηηθηῖ. ὅ66 διῇ]. [χ. Ηρίηγοἢ8 
ΠυςσίυαίςΒ Ὀοΐνθοη {Π6 ἔνο 1ῃςογργοίδιεοηβ, δηά ἰβ 
1Π0]Π1π64 το {πἰπκ {πᾶὺ δοέδ τηθδηηρδ τηῪ πᾶν θθ θη 
δά ἴῃ νίθον. Βιυῖΐί {ἢ18 νουϊά τλκΚα (ἢῃ6 βοηΐθησθ 8 
ΤΏΘΓ6 Θηϊρηᾶ ΟΓ ΓΙαΑ]6. 

82. προφῆται. ὅ66 (68 Ὠοία οη 1], 27. 

Ἐ Το ννογὰ προφήτης ἰ8 ὑπαοιυδίεαϊν οἴϊεη υβεὰ ἴῃ ϑογὶρίυγα ἴον 
οὔα ΝὮΟ, ὈΥ̓͂ Ὠὶνὶ πα δϑϑἰβίδηοθ, ἀθοίαγεβ [ἢ] ρ58 ὉΠ ]Οἢ ἀγα ἴο ἢαρρεη 
αἵ βοῃηα ἕυΐαγα ἰὴ : Ὀὰϊ ἴπ6 νογὰ [88 οὐπεῦ δ βρη βοδίουβ {|Κὸ- 
ννῖθα, Ὀοϊῃ ἰὼ {6 ΟΙά απὰ Νεῖιν ΤεβιαμηθεπίβΌ. Ὑπα {Ππἰηρθ νηϊοῇ 
51 0ἢ ἃ προφήτης Βραδῖκ8 δγα οἢ εν τοϊαἰηρ τὸ ΒΕ εἰρίοη, οὐ ἴ᾽ (6 
Ὠινίης σομλλαηά8. [ἢ (ἢ 18 βθ86 οἷν Κπρ ἰδ ᾿ΓΓΔΏΒἸ (ΟῚ 86 θ}8 ἴ0 
ἢᾶνα υϑεὰ [86 ψοΓὰ »χορἠεξιθβ, ἴπ Ῥγον. 80, 1. δηὰ 81], 1, ψ ἤδγο {Π|6 
ΟΣ 8 οὗἩ ΑρΌΓ, δπὰ ἴῃοβα οὗ [βιὰ θὶ, δα δ] δὰ φγορλθεῖθε, τῃουρἢ 
[ΠΥ οοηϊαΐῃ ΟΥΪῪ τεϊ!ρίουβ δῃα ἤΟΓᾺ] γε βοχίοηβ, δηἋ συ ἶθ8 [ῸΓ ἢ 6 
οοπάμποι οὗ [ἔπ ̓  ἀηα ἰἢ8 ἴΠ6 ργαϊδέηᾳς Οοἀ ὉΥ ϑρί γι] 8ΟῺρ8 ἴ8 
οΔΙ]οὰ ἃ ρὑγορμεομὶπρ ἸῺ 1 8841. 10, ὅδ. δηὰ 1 ζἤγοη. 25,1. δηὰ 0 
 Πεη Ῥαυΐ, ἰῃ 1 (ον. 11, 4, ὅ. 8408 ργανὶηβ ΟΥ̓ Ῥυορἠεεψὶπρ, ἢδ 
ΓΩΘΔΏΒ ὈΓΑΥΪΏρΡ; ΟΥ Τεδοῃίηρ Ὠϊνίηθ ΓυΪΠ5; ἈΡΥΘΘΔΌΪΝ ἴτ0 ψΠΪΟὮ, ννα 
δηάὰ Οοά βαγίηρ ἴο Αἰ πλ6]εο ἢ ἴῃ ἃ ἀτγεϑηὶ ((η. 20, 7.} σΟΠΟΘγηΪ δ; 
ΑὈγϑδδπ, ἠθ ἰδ α Ῥτορ)ιεέ, απᾶ βλαὶξ ὕῬγαν ἔογ ἐῆέεο, απὰ ἐΐοιμ «λα 
δυο; ἱ. 6. ὯΘ ἰδ ἃ ἰδδομοῦ οὗἁ ΤΥ Μ}}}, ἀπ τπεγεΐοτε ἢΐ8 ργάγοτβ 5}}4}]} 
Ρίενα!! ἔοσ ἴπεθβ. Τηα ννονὰ προφήτης 18 υϑοά Πα ννῖθ6 ῸΓ Ὠΐτη νν})ο 
ΘΡΘΔ ΚΒ ἱπδίοδα οἵ δῃοίϊεσ, δῃὰ 8 (πεγείοσα βαϊὰ ἴο Ὀ6 ἐο δὲπι ἱπειεαὰ 

φς κῷ 



δο0 ΑΓΟἸΒ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΒΤΙΕ9, ΓΗ͂ΑΡ. ΧΥ. 

84. Διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν, “ Θχξοτίεα δηὦ 

ἰδυρῶς ἤεαι ;" παπιοῖγ, μα 148 801{40]6 ἰο {86 

ργαϑθηΐ οοοδβίοη ; ϑιβίίηρ (Π6 στοιπάβ ἀπά τϑᾶ- 
80η8 οἡ Μἢϊοι {Π6 ἀοιοτγιιϊπαίίοη οὗὨ (6 ϑυποα νγᾶβ 
ἰουπάρά, ὈΥ βῃονίηρ ψ ἢν ἴΠ6 τυλοίδ ταδὶ νν88 ποῖ 

δη]οϊπαά, δῃὰ ΜΗΥ 8 ραγί νγ88 γοίβἰπϑὰ ; δηά σὶίμαὶ 
ἀοῆπίηρ ἐπ6 οαι8θ, παΐυγθ, δῃᾶ οχίθηξ οὔ {π6 ἀυΐν οὗ 

ἘΡΩ͂Ν; ἴῃ οογίαϊη οδ868, οπι {πἰηρβ πδίυΓΑ ἰΥ 

ΔΙΌ [Ὁ]. 

4 α πιομιὴ. Ἐχοὰ. 4,16. Τιιΐδ ννᾶϑ ἴπ6 ολ86 οὗ Αδγοῖ ἴο Μἴοδεβ ; 
ἔογ ἦπ ἔχοάκ, 7, 1. Θοὰ 8αἰὰ πο Μοϑεβ, 1 λαῦε ηιαάε ἐἦεε α Οσοά ἰο 

Ῥλαταοΐ, απὰ “Δατοηπ ἐὰν ὑτοιεν διαὶ! δὲ (λν ρτορβεὶ: νηὶ ἰ8 ἐχ- 

Ρἰαϊπθά ἴῃ {ἶα ποχί νεῦβα ἴῃυ9, Τῆοιι 4Παἰὲ δρεαῖς (70. ἐο λὲπι) αἰὶ ἰδαὲ 

Ϊ εοπιπιαπὰ {ὃεε, ἀπά Δατοη ἐδΐῳ ὑτοίμεν «ἰιαὶ! Ἔρϑαὶς μπίο Ῥδαταοῖ, 

ἃς. Νον ᾿ἔ πε, ννῖο βϑροῖο ἰηβίεδὰ οὗ οὔθ ΟἹ, πιᾶὺ ὕκ οδἰεὰ ἃ 

»τομδεὲ, νη }} τηδὺ ἢ οὐ {Ππ  Ὺ Ὀε ς4]]6ἀ 60 ννῇο ϑρεδὶς ἰῃ 18:6 Ὠβῃιε οἵ 

ΤΩΔΏΥ, 88 (ΕΔ 6 18 ἀ0 ἴῃ τγεϊἱρίοιιβ δϑϑει} θβ. Τὸ ἴμεβα ρβββαβεβ οἵ 

{πε δογρίυγοθ 1 δὰά, ἰμδὶ Φοβθερθυ5, ἰῃ ἷ6 Τταοῖ, οοηῖγα Αρίοη, 2, 

89. υδε5 ἴπ6 πογὰ ἰη {8 ϑαῆβε, ννῦεη δ 88γ8, [πδὶ ἐλε ὕειες οαπποῖ 

δε οπανρεὰ υοὐἱἐδ, αοἰΐπρ αδεμγαάϊν, οεη ἐΐεν ατε ἠοπουτὶπῃ ἰδεῖν ἰαω- 

εἶνεν (Μοδε64), ἀπά ῥεἰἑευϊπρ ὡδαὲ ἢε ἢας ἑαιρὶιὲ ἐδεπι οεὐποετπὶπρ αοά, 

καὶ τοῖς ὑπ᾽ ἐκείνον προφητευθεῖσι περὶ τοῦ Θεοῦ πεπιστευκότες. (868 

τ ποῖ οἡ [μικα 1, 67. δηὰ Ἰαϊίεν ραγὶ οἵ [πε μοῖβ οἡ 24, 44.) Νοῦ 

8,6 ἱπδίδηοοδ τυδηϊίηρ οὐ {Ππ6 ξαῖμδ υϑὲ οἵ (πε ννογὰ προφήτης, ἀπά 

ἰῖ9 ἀετναινεβ, ἴο Ὀ6 ἔουηά ἰῃ Ἠεδίῃδη δυΐποτγ: 00Γ ἴῃ Ὠοή. δ51ςι- 

ἴιι9,1. Ρ. 5. 1». 65. οαἀϊι. ΥΥ εββεϊηρὶϊ, ἴῃ Ῥγοθαι. 88 γ8, {παῖ Ἡἰβίοιν ΠῚ 

προφητήις τῆς ἀληθείας, ἐλ ἰφαοήετ, οὐ ἀδοίατεγ ο ἐταίδ: Ατίβίοῖ]ε 

ἀς Μυπάο, νοϊ. 1. Ρ. 601 «. εὐϊϊ. θὰ Ὑα]. υϊ. Ῥαγί8, 1629. ΓΕρΓα- 
Ργεβεηβ Ῥ}]Οβορἢ γ88 θείῳ ψυχῆς ὄμματι τὰ θεῖα καταλαβοῦσα, τοῖς 
τε ἀνθρώποις προφητεύουσα, οσοπιργεηεναΐης Ὠιοῖπε (ἠϊπρε ὃν πιεσπὲ 
4 ἰδὲ Ὠὶοϊπο ἐνε ὁ ἐδ βοιιὶ, απὰ ἰοαοπιὶπρ ἐλονη ἐο πιαπκιπά, Ῥ]αῖο ἰ5 
81}}} γὔογα δχρίϊοῖτ οἡ (ἢϊ8 ἢεδά, δηὰ ἴῃ [ἰ8 γεδίΐϊϑα οὶ] δα ΤΊ πηουϑ, 
Ρ. 1074. Ε. Εασϊε. Εἰς. 6 αἰδι}πρυΐϑνεβ δεΐννθαη {πὸ μι ρἢδί8 δηὰ ἴδε 
οχρουηήεγθ οὗὨ ργομἢεβίθθ ; [6 ΓΟΓΙΠΟΣ πα 68}}5 μάντεις, προφῆται 
δὲ μαντενομένων, ἀῃὰ οοποοΓηΐμπ ἴπ6 Ἰαί(εν ἢς 8878, προφῆται δὲ 
μαντενομένων δικαιότατα ὀνομαξοιντ᾽ ἂν, πο δειπὶ υαίεξ, δειἰ τεοίϊΣ- 
οἱηιὲ ἀἱοὶ ροβϑϑιιπὶ ρτορὴείκε ναϊὶεϊπίοτυηι; ἱ. 6. Ἰηζεγργεῖεβ ῥὑτοηιιησῖα- 
ἴογεβ δον. [Ιἢ {Ππ6 5816 8δ6η86 οὗ ἐεσολιέης, ἀρὰ ποῖ οὗ ργορῆεεν- 
ἐπ. Ονϊὰ ρἶνεδ ἴῃ ννογὰ υαἰῤοίπον, ἴῃ Μεῖ. 15, 174. ψΠεγα ἢ πλᾶ κε 8 
ΡΥ. ΠΑΡ ΟΓΔΒ 88 Ὺ : 

““ Ῥαγοῖίο, ναιϊοίπογ, οορηδίαβ οσοοἄθ ποίδηαϑ 
ΕχιίυγΌδγα δηΐϊῃηβϑ.᾿" 

Δηά ἴο φυοῖα πο τηοτα ἰηβίδηςσεβ, που ἢ Ἐρ᾿ Θ ἢ 1465 8 δἰγ]εὰ ἃ »χο- 
»ὴεὶ ἴῃ Τιια8. 1, 12. γοῖ Αγιβίοιϊθ, ἴῃ πιεῖ. 8, 17. 88γ8 οὗ εἴπ, 
ἐκεῖνας περὶ τῶν ἐσομένων οὐκ ἐμαντεύτο, ἀλλὰ περὶ τῶν γεγονότων 
μὲν, ἀδῆλῶν δὲ, ἰλαέ ἣδ αἰά ποέ ἐδαοἦ, εοποεγπὶης βμίωτα ἐπὶπψβ, ὁμὲ 
οοποογτπὶπᾷ ἰἠὲπρε ραβί, απα οὔδειτο. (ΒΒ ρ. Ῥεᾶγοβ.) 



ἈΟΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟΗΑΡ, ΧΡ. ὅ0]Ι 

88. ποιήσαντες δὲ χρόνον, ““Δηἀ δανίηρ 5ἰ414 ΠΈΓΘ 
8016 {{π|6. ἘΕῸΓ ποιεῖν, θη 1 τγοϊβδίθθ ἴο {{π|6, 18 
Θααϊναϊοηὶ ἰο διατρίβειν, δηῃὰ οὗ {18 βιρηϊδοδίοη 
ΔΗΥ ΘΧΔΙΡΪ68 ἃ ῥγοαάυςοά ὈΥ ΕἸἰβηθγ, Ἰγείδβ., 
Κγρίκα, δηὰ Βδρἢ6]; 85 αἷ8ὸ οὐ {Π6 β88π|6 086 οὗ 
7αοονο ἴῃ ἰῃ6 [η. ὅδὸ Ποιποβίῃ. ἀς [α]βὰ ἰθρ. 8902, 
17. οὐκ ἀνέμειναν τὸν κήρυκα, οὐδὲ ἐποίησαν ψρόνον οὐδένα. 
ΡΙαῖο ἘΡ. ὅμως δ᾽ ἀναγκαῖον ἴσως. ἐνιαυτὸν γ᾽ ἔτι ποιῆ- 
σθαι. τον. 13, 98. ποιήσουσιν ἔτη πολλά, δῃά Τοβ. 
10,7. 

88. ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης, ““ [Π6Υ ἀορατγίοα, νι ἢ 
1ῃ6 ΘΧργθβϑίοη οὗ δνϑῖὺ ροοά ψ βῃ δηα ὈΓΔΥΟΙ [ὉΓ 
{Π͵6 1 ννε ΓΘ ἀπ Ργοβρουγ." ον δ᾽} {ἢ}8 15. 1πο]ὺ- 
ἀφα ἴῃ 1ῃ6 Ἔχργοβϑιοη, ψῃϊοῖ σΟΓΓΟΒΡΟΠἀ8 ἴο {Π6 
Ηοῦ. Ὁ . ὅ66 τπ6 ῃοΐα οὔ Φοἢ. 14, 27. Καιϊποοὶ 
{Π|ηΚ8 1Ὲ ΠΘΑΓΙΥ Θαυϊναίοηϊ ἴο παραδοθέντες τῇ χάριτι 
τοῦ Θεοῦ, ““" οοηγμηρηάοά ἰο {Ππ6Ὸ ἴάνοιι οἵ (οα." 

84. ἔδοξε ---- αὐτοῦ. ΓΏΘ8Β6 ψογάβ δα οι οα ἴῃ 
80Π|6 ΨΘΡῪ δηςσίοης ΜΑΝ., Ψεγβίοη8, Δ) 4 ἘΔΙΠ6ΓΒ ; 
8Δη4 ἴῃ Οἴἤοῦβ ἴπογ6 δῖα δηθὰ 1ῃ6 ψοσαβ μόνος δὲ 
Ἰουδας ἐπορεύθη, ΜΝ ὨΙΟἢ 866 η) ἴο ἢᾶνα 6δη ᾿ηβογίρά ο 
ΤΟΙΏΟΥΘ ἃ ἰδηςὶοα σοηίγδαϊοιοη ὑθρίνθθῃ {18 ν Γ86 
δη4 νοι. 88. Βιι 511458 πιὶρῆς οἰ ογ ἤᾶνα γοιηδιηθά 
αἱ Απθοςἢ, δηἀ τΠ6γ ἤανα θθθῃ σποόβθὴ ὕγ δι] 88 
σομηρδηίοη οἵ ἢ18 ἸΟΌΓΠΘΥ ; ογ" ἢδ πιὶρῃξ μάνα ἀ6- 
Ραγίθα ἰο Ψογυβ8]6π), ἀπά ἤδανα θθθη δβϑηΐ ἴογ ἔτῸΠ| 
{Πθῆσο ὈὉγῪ Ραμ]. δϑυςῇ τϊηαΐθ οἰγουτηβίδῃσαβ ἃΓΘ 
Ὁ80.8}}Υ οὐχρἰτ6α Ὀγ δὲ. ΓυΚ6. Τῇ Ψψογαβ ἃγα {ῃθγο- 
ἔογθ ἀδβογσνθαὶυ Ἔχρυησοά ὃὉγ ΜΙ], Οτίθβθδοὶ,, δηά 
Μαί. (Κυιη.) 

11 β6θῃ)8 τηοϑί ργοθαἷθ (παι 5115 ἀδραγίβα ἰο .Κ6- 
Γι]84] 6 : ΠΟΙ (ὁ 1 866 δον ἴΠ6 ἰογπὶ ἀπυλύθησαν νι} }] 
ΡΟΓΠΪ ι.8 0 ϑρροβα οἴμογνιβθ. Τἤῆογο νου] 6 
ἐΐηιο ἴον 8:145 ἴο ρὸ {π1Π1Π6᾿ δηὰ τοΐυγῃ ἴοὸ Απίϊοοῖὶ 
θεοίογε Ρδὺυ} β ἀδραγίυγΒ : ογ (6 ἰογηυα μετὰ τινας 
ἡμέρας 18 Ρ]ΔΙΉΥ ἃ νΕΙῪ Ἰηἀεῇπιῖ6 ὁη6 : ἰπουρῇ Ὑ ε(9. 
οἰΐθ8 ἃ ραβϑϑϑδ9α οἵ Ριοίΐθιῃηυ ὕδφορτ. 1, 14. ἴσο ψῃϊοῇ 
"1 σουϊὰ ΔΡΡΘΑΓ [(δί, ἴῃ [πΠ6 (Ἰ]4585168] ψΓΠΟΓΒ, 10 ἀ6- 
ποίοἀ ἃ εῖυ ἀΔγ8. Ὑοὶ 1 τοι θθογ ἰο πᾶν πιεῖ ν ΠΝ 
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Ἰηϑίδησοϑ ἰῃ ποβ6 γι [δ (846 Θβρθοῖδ γ Τβιογ- 
ἀϊ68) οὗἉ {818 ρῇγαβο ἴῃ (6 86η86 οἵ πο ἃ ἴδεν. 

86. ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα, ““ ἰεῖ τι ταν! 811." 
Οη {Π18 βεηβὲ οὗ ἐπιστρέφω 866 (6 ῃοΐα οη 16. Δὴ, 
οο6. ὅθο {Π6 ῃοῖϑ οὴ [μ|Κο 9, 15. 

86. Κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐν αἷς. ΤΠ 6 τοδί να ρΡγοποιη 
αἷς 15 Ρυΐ ἴδγ {π6 ρ]υγαὶ, ἴῃ ϑοσομπμπηοάδιϊοη ἴο πόλις, 
ΜΠΙΟΝ 8 ἃ οοἰἸδοῖῖνα θοῦ. δα Ο]485 1]. δ. 166. 
(Κυϊη.) ΤῊϊ8 πὴδὺ γαΐμθγ, ἤόνανογ, Ὀ6 δι τθυϊεα ἰο 
{Π6 ἔογοθ οἵ κατὰ, νοὶ, (πουρσῇ αϊβιγ θένα, ἑπυοίσες 
ἐλε ἰάοα 4 πιαην, ἴῃ δεςοιηϊηοάδίίοη ἴο ψ]οἢ [86 
το  δἴίνα 15 ραΐ ἴη τΠ6 ρῥΙυγαὶ : δὴ γγορυϊαγν, ᾿ηἀοοά, 
θυ Βοάγοοὶν ργοδίοσ [ἢ βοιηθ Ψ ΠΟΙ) ἀγα τηεΐ σψἢ 
ἴῃ ΤὨυογα! 68. 

86. Πώς ἔχουσι. Κυϊηοοὶ υπαἀογϑίαηαβ οὐρηϊέμγὶι, 
48 1{ τοι Π6 Ἄσοηϊοχί. 1 ψνουϊά τγαΐποσ, Πον νοσ, 
γοροαὲ σκεψόμενοι, τοίη {Π6 ργϑοθάϊηρ ἐπισκεψώμεθα. 
δοιηθί 88 ἃ νοι οἵ δοίη") ̓ ΟΥ Κποιυὶηρ᾽ 15 ἴο θ6 {88 
ΒῈ 0 16 α, ν᾿ ἤθη ποι! ηρ δὰ ριθοράβα; 8ἃ58 ἴὴ ὙΊΓρ. 
ΖΈη. 1, 577. (εἸϊοἀ ὃν Κυϊη.) “ ειηϊίδηι δὲ {ῦνς 
Ιυϑίγαγθ δχίγριαδ [06 0ο δὴῇ᾽ αἰρ08 6) Θοίι 8 81} ν18 δῖ 
ὉΓΌΙΌυ8 οΓΓαί. 

Τῆς νογάβ ἐπισκεψώμεθα πώς ἔχουσι ΔΓΒ ἃ ῬΟρυΐΪὰγ 
ΡὮγαβα, ἡ ϊοἢ τηυϑὲ θ6 δνθσΥ ψῇογο ᾿ηἰογργοίθα ψ ἢ 
ϑοσοιμητηοάδίοῃη ἴο [ἢ6 οσἰγουμηβίδηοοβ. ΗδρΓδ 10 τηιι8ὲ 
ϑΙΒΠΗΙΣ “Ἰηϑροοῖ [Π6 ῥγοργθββ οὗ ἴῃ ΟὨγιβιδη τὸ- 
Ἰστοῃ.ἢ 
νουίῥϊῃ οἰἴε8 1ἀῦ8η. ΟΥ. 977. πώς ἔχειν ἡμᾶς 

ἐννοῦνται. ῬοΪγῦ. Ρ. 1880. τοὺς ἐπισκεψομένους, πῶς 
ἔχει τὰ κατὰ τοὺς ΝΣ τρόμο βασιλεῖς. 

87. ἐβουλεύσατο. 18 ΠΊΔΥ 5Ι5ΉΙΠΥ οἰἴΠ ον “’ ρᾶνα 
σΟΌΏ86]" (845 1ῃ 4. ϑϑϊη. 106, 28.), οὐ ἐοοΐ οομπεϑοί ἀε- 
οΥ̓οθ4, γεϑοίυοά, ΤῊ τοδαάϊηρ ἐβούλετο 18 ἃ ροββ. 
566 [ἢ6 ποῖθ οἡ Αςίβ ὅ, 88. (δοὴ!. ἃ Καϊη.) 

88. Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα. Μϑηγ (οι- 
τηθηίδίοτβ, [Ὁ] ον ηρ [6 νυ ]ραία, γοηάογ ἠξίου γορα- 
δαί, ἀμ! ρῬτγοάισθ Ὠυμπίθγοιιβ Ἔχϑηρῖθβ, ἰο ψηΐοι 1 
οουἱά δα οἰμοῖβ ἔτοια ΤὨυογα!468: Ρυΐ 1 ἀββθῃΐ ἴο 
Κυϊηοσὶ, (αὶ {1118 δ ση!οδίίοη 15 ἀηϑυϊίαρίο, ἀπά 
{πᾶς ({Ἰ|ὸ 56 Π58 15 θαδῖ σαργθβδθηΐθα Ὀγν 186 ϑγτγίὰς δῃά 
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ἀσγδοις Μεγϑιοἣβ, υοἱοδαΐ: ἃ 5ἰσηϊδολίίοη ἐουπά ἰὴ 
16 Βεδὲ ψγιῖογθ, ἃ8 Χοηορῆοη. ΕἸΧδΙΡ]68 ΤΏΔΥῪ θ6 
866ῃ 1ῃ ϑίυγΖι! [6χ. Χοη. ΟΥΤ.Π6 οχϑιρ]68 δάδιορα 
Ὀγ {πΠ6 (Οὐοπηπηοηΐδίοῦβ, {Π6 ΟἼΪΥ ΟΠ 685 416 Δρροβίίβ8 
86 ἴἤο86 ψΘγα {6 νϑγ ἰ8 τη! 64 ΜΙ ἃ πορδίῖνα : 
858 ΨΦοβϑρῇ. Δηΐ. 10, 7, 1. οὐκ ἠξίου τὴν πόλιν “κινδυνέυ- 
ουσαν δι’ αὐτὸν περιορᾶν. 1 Δαα ΤΗσυογά. Ῥ. 485, 46. 
7λεῖον. οὐκ ---- ἡξιοῦν γε εἴργεσθαι" 288, 97. οὐκ ἀξιώ 
ὑποπτεύεσθαι" 105, 76. οὐκ ἀξιω ὑμᾶς, ὅτε. 88, 17. οὐκ 
ἀξιοῖ φεύγοντα τιμωρεῖσθαι. ἴῃ Βι0 ἢ} ρα888ρ68, ἢον- 
ΘΝΟΣ, {Π6ΓΘ 18 Ποΐ ΠΊΘΓΕΙΥ {Π6 56η86 υοἷο, Ὀὰ. Βανογαὶ 
Κιηάγεα οἤθ8; 80 (παΐ οὐκ ἀξιώ 5]ρη5ῖ65, “1 (Π1ηΚ 1 
ἠοῖ γίσἠΐξ, αὶ», ῥῬγορεὺῦ, ααυϊδαδίο,᾽" ἄς. Τδυδβ 10 15 
αἰδαῦ τἢδι (Π6 τηοϑὲ οἱερδηΐ ροβϑι !ο0 185 ἤθη (Π6 π6- 
σαῖνα ᾿πηπηο δύο νυ ργοοθήβϑ {Π6 νοῦ, δηά 18 ποί ἰοῖϊ 
ἴο Ὀ6 1Ἰηβοτίοα ον αγβ {Π6 οηά οὗ (Π6 Βθῃίθηςα. 
1 158 οὗἨ πηογὰ σοπβθαιθῆσθ, ἤοόνψανοι, ἴο δἰνογί ἴο 

{Π6 οἂιι86 δηα ηδίιγο οὗἉ (18 ἀἰβϑρυία μείνθοῃ δὰ] 
δηἀ Βαγηδῦδβ, ἃ8 δγιβίηρ οὔἱὐδ οὗ [Π6 ἀδραιίιγε οὗ 
Μαιὶς ἔγοπι {Π6ηὶ ἴῃ Ῥαιρἢγ} Δ. ΤΠ 6 ορὶπϊοηβϑ οὗ 
1Π6 Ὀε8: (οπιιποηίδίογβ οἡ {ἢ]18 βυῦ)οοῖ ἀγὰ [ἢπ8 σϑ- 
νίαν ὈὉγ Κυϊποεϊ. 
1 15 {πουρίις ὈγῪ Βροηϑοῃ (δὶ Μαῖκ ἀοραγίοθα 

θδοδυ86 [118 ρῬγθϑθῆοθ ψὰ8 τραυϊγοα ὈΥ (ἢ6 ΑΡοΞβε168 
ἔοτ σοηῃνογίησ (Π6 96 »}8 οἵὗἩ Βα] θϑίῖπθ. Βυΐϊ ψῃγ (ἢθὴ 
8δοι ἃ θαι} ἤᾶνα Ὄχρυθβϑβθα 1πα]σηδίίοη δἱ ἢ18 46- 
ραγίαγθ. ὍΠἼθ βᾶπ6 οὐ]θοίίοη Ψ}}} ρον ἴο {Π6 σοη- 
Ἰ6οΐαγο οὗ οἴμασβ, (ῃαὶ ἢ6 ἀδραγίβα οἡ δοοοπῃηί οὗ 1]]- 
ἤθάἢῃ. Τῆδ τηοϑί ργοῦδ}]6 ΟρΡΙΠΙΟἢ 18 {ΠΔ{ οὗ ατο- 
5, εί5., Βεηροὶ, Ηρθυιδηη, δηα οἰἤοῦβ, (ἢδῖ 
Μαικ ν 88, αὐ ἐδαέ ἐΐηιο, βϑοτπον ἢαϊ ἄνοῦϑθ ἰο ἰδ ο.}Γ8 
δηα ἀδηροτγβ ; [ἢ18, ᾿Ἰηἀ664, 18 ΟἶΘΑΓ ἔγοπὶ [ἢ 6 ννογαϑβ καὶ 
μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον. ῆιϊι5 ἀφίστημι 15 
ιϑοα οὗ ἀεοζεοίίοη τῇ Τλικε 8, 18, 1 Τιπ. 4,1. 1 
88ου ] ἃ βθϑιῃ {Παὶ Μαιῦκ δά πον γορθηΐβά οἵ ἢ15 ἰῃ- 
σοπβίϑηου (δηά, 85 Ββϑηρδὶ (δ! ηΚ8, ἢθνν ἀγάουν ᾿δά 
Ὀδοη 1ηΠι864 ᾿πίο πὶ ὈΥ ἰῃ6 [ 6ογθα οὗ {6 ϑγηοά 
αἱ Φογιϑαίθοῃ, δηὰ {6 ἔγθε δα πη!βϑίοη οὗ (6 αρη- 
1165); δῃὰ Παποα ἢ15 Κιηἀ-Πραγίϑ δηά οὐ] ρίηρ᾽ τοΪδ- 
(ἴἸοὴ Βαγπαῦδβ ψ]51|6 4 [0 (4Κ6 Π 88 ἃ σομῃρϑηίοη οὗ 
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{πεῖν ῥγαβθηΐ Ἰουγηου. Βυΐ ῥα], Ψῃο Πδά ““ 0 Γ6- 
βρϑοΐ οἵ ρεγβοηβ᾽ (Ὁ 8]. 2, 11.), δῃὰ {πουρῆΐ ἐπὶ ἀ!5- 
Ῥοβιτἰοη γϑίμογ ἐμ δῃ γο δ ΟΠ 5}}}0 Βμου]ὰ 6 σοπβυ θά, 
ἀϊβέγυϑίοα (Π6 σοηδίδηογ οἵ Μδικ, δῃὰ ννᾶβ {μϑγείογθ 
πη Πρ το ἑ8Κ6 . ὙΠῖβ ΒανογΥ οἵ δι], πον- 
δνϑγ, τοπάογοὰ πηυοῖ βαενίσα θοῖἢ ἰο Μαγκ δπὰ ἴο 
{Π6 σαιι86 οἵ (γβιϊΔηϊγ. Εὸν Μαγκ ργοβίβα ὃγ {π6 
6 ]]-πϑαηὶ δαἀπηοημπίοη, δὰ νγ88, ογ {Π6 ἔπίυΓο, 
ὨΟΓΘ Ζραΐοιιϑ δηἀ σουγαρθοιϑ: δη6 (ἢ6 (οβρεϊ, Ὀ6- 
ἱπρ ρυθδοῃβά ἴῃ αἰβδγθηὶ ρ΄δοθβ δὲ {Π6 88πη6 {{π|6, 
ΨᾺ5 1Π6 πηογ Ψὶἀοὶν ργοραραίοά. ΝοῸὸΥ ψογα [{Π6 
Ῥδηςς οὐ δηλ θούναθθη Ῥαυὶ δη ἃ Βαγηδθᾶβ ρογῃιδ- 
ΠΟΠΕΥ βερατγαίθα Ὀγν {Π|8 ἀἰβαργθθπηθπί. 8661 (ΟΓ. 
9,6. Νὰγ Ρδὺὶ] αἴευναγάβ8 γοοοϊνοά Μαγζ 1Ἰῃηἴο ἢ 
ΠἸοπάβηϊρ. ὅ566 (ο]. 4, 10. ὦ Τίπι. 4, 11. ῬὨ1. 48, 
(Κιυϊη.) 

ΝΘΑΓΙΥ (ἢ 6 84Π|6 νίαν οὗ (π6 5 ]θοΐ 15 ἰακθη ΚΥ͂ 
{6 ἙΔΙΠοτβ. Τῆιι8 ΟΠ γγβϑοβίοπι 5808: ὃ Παῦλος ἐδήτει 
τὸ δικαίον, ἃ Βαρνάβας τὸ φιλάνθρωπον. ΑἸηοηρ {{|686 
1ΔΥῪ Ἀ6 4130 ἱποϊα δα «6γοπι. 

Παροξυσμὸς 5ἰρη 168 ΡτΟροΥΪν (ἴγοπὶ παροξύνω) ἃ 
οι τηρ, ᾿ποϊίοιηθηΐ, ᾿γγιδίοη ; δηα α8οὸ ψῇδΐ 18 
σοηβοηιδπξ τροη ἱΐ, ΠδπΊοὶΥ, ᾿ηαϊρηδίίοη, ἀβαρταα- 
τηθηΐ, σοηϊοπίϊομ. ἘΞ 1 οσσυτβ ἴῃ Ὠουΐ. Φ0, 48. {6Γ. 
82, 87. δῃὰ οιηοβίϊ. 1105, 84. Ποϊαθ. 

ΓΗΑΡ. ΧΥΙ. 

1. κατήντησε δὲ εἰς Δέρβην. Καταντάω 5ιρη ]ῆθβ 
ἀμανδαν ἴο ρΡῸ ὈρροϑΒιίθ ἰο, οὗ ἰονναγ8 Δηγ {πίηρ, ““(ο 
ΡιοσΘβα {ΠΠ0ΠῸΓ; δηα 51Π|0|Υ ἰο ροὸ ἄονη ἴο, 50 ἰο :ἢ 
Δη4 ἴῃ {Π18 5688 11 ΟΟΟῸΓΒ ἔγθαθ ΠΕῪ ἴῃ {18 ὈΟΟΚ 
(45 160,1. 18, 19 ἃς 24. 20, 15. 21, 7. 95, 18. 27, 12. 

Ὁ 1 Πεγα “δε ἀεγαῖ (86 ὑ81}}4] ροοὰ ϑεῆβε δηὰ ροοὰ ἰβδβία (ἰ μοὶ 
Ἰεδγῃΐπρ) οὗ Ὁγ. θομαάγι ρα, νγγβο βυθδδίϊταῖε8 ἴον ῆς “ γ6Γ- 
501, οοπέοπέϊυη, ἃ ΒῃΔΓΡ Μί ΟΥ Ῥατγοχψδηι οὗ ΔΏΡΟΓ, “’ δίποϑ (β8γβ Β6) 
τ 15 ἃ πηράϊοϑὶ ἴεταν." για; Ὀυΐ ποῖ μΥΪπλΑ ΡΥ ΟΥ̓ ῬΓΟΡΕΣΙΥ ; δπὰ ἐξ 
1ϊ τ γΘ 80, 0 ΔΡΡΙΥ͂ παῖ βεῆϑε ἄέγε ννουἹά ὃς ἱπὐυάϊοίουβ, ποῖ ἴο 
ΒΩ ἘΕΡΡΙ ἐν ὙΠῸ ᾿ σοΓίδΙΪΥ τηυβί ὕες ἴο {656 δηνηοηῖ 
ΡΟ} 68 ἴὸ δϑσγῖδα ἰο ἴθ αὶ (6 τα δὰ ἔμγΥ νεἢὶ ἷ 

856186, γνου ὰ ἰμλμ γ. ἀμ μὰ οω 
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28, 18.); 845 4150 ἴῃ 94 Μδϑος. 4, 44. δὰ {6 ἐσέον 
Οτεοῖς νγιίογϑ. 

Ηδβτο να ἤάνα (Π6 ἢγβέ πηδηίοη οἵ Τηποέδν, (Π6 
[αὶ Ὁ] σοιηρδηίοη οὗὨ ϑ8ι. Ρδι}}᾽5 Ἰουγη 65, ἰο ψ οι ἢς 
Δααγοββοα ἵνο Ερ:83{165; δηὰ οἵ οὔβ ογ οποσγ οὗ εἶτ6 
ἰθκόιο [ΘΓ πη Π]ΟΠηΘα ἢ6 18 ΠΟΠΙΠΠΟΉΪΥ͂ ΒΙρΡροβοά ἴο 
Ἰᾶν6 θθθη ἂῃ ἱππδυϊδηΐ; τΠουρ ἢ ἴῃ ἀδίογπηηηρ 
ευλϊο τῇς (ΟὐΟἸηπηοηίδίοιβ ΔΓΘ ἢοΐ ΔρτΘΘα; ΠΟΙ 8ΓΘ 
1Π61Γ δγρυπηθηίβ σοποϊαϑῖνθΌ ΤΠ ργόδοπέ ρϑββαρθ 
νου] βΒθαπὶ ἴο ἔανουν {Π|6 ποίίοη (Πὰϊὶ 6 ννὰ8 ἃ 1,γ,5- 
ἔγωαπ; ἰδὲ οὗ Φ0, 4. (Πα ἢ6 νψᾶ8 ἃ ᾿)εγϑωαη, ψῇῃ]ϊο ἢ 
18. {η6 ορ᾿πίοη οὗ δομίθαβποσ. Ὑπουρὴ (Π6 ἀγρὰ- 
“ἸΏΘΠ5 ΔΓΘ ΟἹ ΠΘΙΓΠΟΙ 8146 αι6 σοποϊαδίνο, γαΐ ἰο 
τὴ 6 {6 707,67 ΟΡΙΠΙΟῺ 56θη8 {ἢ 6 Ὀαβϑὲ ἐουηάρα : ἔογ 
1Π6 Ραβϑϑᾶρδ οὗ 24, 4. ν}}} ἢοῖ ρῥσγονα πίτη ἴο αν ὕδθϑῃ 
ἃ 1)εγθφοδη, 81η66 {πΠ6 Ριιποίιδίίοη τΠΔΥῪ ᾿6, Γαῖος, 
Δερβαῖος, καὶ Τιμόθεος : θὰ 1Ἢ 1] τᾶ Κα [Ὁ ργοόρδθ]θ 
{π8ι Π6 νγὰ8 ποῖ ἐλέη ἃ 1, γβίγθδη. [παρ66, 848 Π6Γ6 
18 ΠῸ σογίδ ηγΥ ἰτοπὶ [Π6 ΡΓοβθηΐ ρᾶββᾶρα {πὲ 6 ννᾶβ8 
Δ ᾿πΠῃδυ!ληΐ οὗὨ 1 γβίγα, 80 ([ἢ6 "6ϑὲ πηοάβ οὗ σβουῃ- 
ΟἸης δοέᾳ ἴῃ6 ἀονα ῥϑβϑᾶρθδ [ὩΔῪΥ 6, ἴο ΒΌΡΡοΟΞβα 
(ῃδι ἢ γεοδιαδαά ἴῃ {6 σουηίγν, δηα, ἃ85 Ισοη 18 
τ ηΠΟηΘα ψἢ 1 γϑίγα, εἰλα δι τὸ ἴῃ {Π6 πιά γᾶν 
βθοίψθθη [Π056 ΡΪδ668. 
᾿ΠἽ, υἱὸς γυναικός τίνος Ἰουδαίας πιστῆς, ““1ῃ6 8οη οὗ 
29Θννο88 ῆο 85 ἃ. β6 Θνογ (ν1Ζ. ἴῃ (ἢ γ 51)." Τίνα σοιη- 
Ρ]οία ρῆγαβθ, (1η {86 ρίαςθ οἵ ψῇῃϊο ἢ γα ἢᾶνα ἤθιθ, 88 
οἴδη, {Π6 6]}Π|ρ61ς4] οΠ6,) 15 ἰουπά τη Ἐρῆ. 1,1. Οτο- 
(1}8 δη4 Κυϊηοοὶ οὔβεογνθ [ἢδΐ, δοσοογάϊηρ ἴο (ἢ6 
1,» οὗ Μοβεβ, Ψ6ννε8868 ὙἜ͵Θ ρα 6 [0 ΠΊΔΙΓΥ ἃ 
ἰοτγοῖσηοσ οἵ ροοα σπαγαοίθσγ, (85 τὺ θ6 866ῃ 1 {Π|6 
βίοσυ οὗ Ἐβίμπογ,) μυϊ 9658 Ψψϑγα ἰοσθι θη [0 ΠΠΔΓΓΥ 
αοηι6 σοῖο. (566 Εβασγ. 9, 10.) ΓΠΪ8. οἰγουτη- 
βίδῃσσθ, Π6Ὺ γαηδγί, 18 ΤΠ ποα οὐ δοοοιηΐ οὗ 
ψ αὶ [Ὁ]]ονν5 γαϑρθοϊίηρσ {Π6 Εἰγοιπιοϊϑίοη οὗἁ Τὶ- 
᾿ΔΟὮγΥ. 

2, ἐμαρτυρεῖτο, “ἃ σοοα (ΘΒ  ΠἸΟΠΥ ψγ88 ὈΟΓΠΘ δ]Π],᾿ 
«}} 0. νγὰ8 ργαϊβϑα ; νὶζΖ. οὔ δοσοιηΐ οὗ ἢΐ8 ρσγϑαῖ 
Κηον]οάρε οὗὨ το] ρίοη, δὰ 15 δγάθης Ζϑαὶ 1) {ἰ6 
Βρροτγί οἵ [{8 ἸηἰΘΓοδί8. 
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8. καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν. Νον Τιπιοίῃν πδά 
ποῖ θοθῆ οαἰγουπ)οϊβοα, βίηοθ ἢἷ8 {ΔῖΠῸΓ ν88 84 ἀθῆ- 
(116, δῇα τηοϊῃογ8 δα πο σἰβῆξ ἴο εἰγουμηοῖβα ἃ σμΠα 
ψ πους [Π6 (Δ Πο Γ᾽ 5 σοηϑοηΐ (48 6 ἰθάγῃ ἴτοπι {ἢ 6 
ΒΔΡΡίηϊοαΙ] τυγιΐθγθ, οὐ ψῇοπὶ βοὴ 8Γ6 ἤθγθ συοίοά 
Όγ ὙΥ οἰδβίθι ): ποῦ δὰ ΤιοίὮΥ βυρροβεα τΠδὲ {πο γα 
8 ΔΩΥ Π6Θα οἵ οἰτγοιιπηοϊϑίοη, ἴο Ὀασομ!α 8 (ἢ γΊ8- 
(δὴ. Βιυῖ αι], ψῆο ᾿πἰθηάοά ἰο ἰδἶκα ἢϊπὶ 85 ἃ σοιγ- 
δΔηΐοη, ἰο ἄο {6 ψοῦκ οὗ δὴ Ενδηρο5ιἘ (866 
τ. 4., δ.), ανγᾶτο {πὶ ὕ}1658 ἢ6 βῃοιιὰ 6 εἰγοιπ- 
οἰϑεὰ (48 ἱπάθοά ἢ τρί, ψιπουΐ ν]ἱοϊδίίοη οὗ 
Ομ βίη Πρ σγίν, βίης θ ἢ6 Ψψ85 οἵ 618} ΟΓΙΡΊη ; 566 
Ιηἰγοά. ἴο οα. 15,), ΙὨΔΗΥ͂ δπιοηρ [86 96.γχ8 νου ά 
ΒρυΓη ἢ18 ἀοοίγπο δηα ᾿πβίγυς!οη, δπὰ ἰπυ8 1{Π6 
λυυι81η688 οὗ ἰοδοἢηρ Ππανα 1688 86 688 δ 0 ηρ [Π6Π], 
ΓΘ ηΠ]γ δοοοιμιηοάδίο Π! πη86 17 ἰο 1η6 ρΡγο)υά!σοβ 

οὗ ψνϑαῖκ Ὀγοίδγθη (866 1 (ὐογ. 9, 10.), δῃὰ οδυβροά 
μὲ τα ἴο Ὀ6 δι πηϊη!δίογοα ἰο ἢ. 7 Οἡ {6 οοη- 

ἈΞ ΤῇΘ ἤδηα Ετυαησεῖϊεέ νπα8, Ἰῃ (6 ἂρὲ οὗ ἴῃ6 Αροϑίϊεβ, ρίνε) ἴο 
(086 ΨγῆὴΟ ψγεγα δϑϑδίδη(β ἴο (6 ΑΡροβίΐθβ ἴῃ ρὑγορδρϑίϊησ (ἢΓΙ5- 
ΓΔ Ὑ, δηὰ ἴῃ 68} }8Πϊηρ; δῃηὰ γερυἱαϊΐηρ {π6 ΟἸυτο ε5, δηὰ 80 
ἴοοῖκ σᾶγα παΐ ΡΓΟΡΞῈΡ ῬΘΊθοηΒ βῃου!ὰ 6 βεῖ ονδῦ (πεῖ, δηὰ ἰῃ νᾶγὶ- 
οὐδ οἴιεν τνδγ8 ννδϊοῃϑά οὐδσ (Ὦ6]γΓ νγε Ἄγθ. ὅδε δυῖς. 68. οἡ 1} }8 
ψογὰ. 
[ἢ οὐὰεσ ἴο Ἰυάρε τίρηιν οὗ Ῥαυ} 8 οοηάιοῖ ἴῃ (8 ΔΙΆΙΓ, 
ἢ ἢ 8ο1ὴ)6 ἤδνα σεηϑυΓεά (89 ἴῃ γ ἄν οἴ Ὁ (ΠῚ ἢρ8 ἢη ΟΠ βἐἸαη γ) 
Ὀδοδιιδα {πεν ἀϊὰ ποῖ υπαεογβίδηά ἵἴ, γγα πυδὲ γθοο] δεῖ ἰμδἱ ἢδ αἰννὰγβ 
ΟΡΘΩΪΥ ἀνοννϑά “ τῃδἰ (Π6 ΘΠ (1168 γνεῦα ἔγαα ἔγοτ ἴδ γοκα οὗ (6 
Νίοξαϊο σεγεπηοηΐεββ, δηά (Παΐ (ἢ 79ἐν ννεγα ηοΐ ἴὸ Ὄχρεοῖ βαϊνδίϊοη 
ὍΥ {Π6η] 1: δηὰ ἢδ 8180 ἰδυρῃῖ, (παῖ ΤΏΘΥ ννοτα ἢυΐ ἴῃ σοηϑοΐθησθ 
ΟὈΪ ρα ἰο οὔβεγνθ (ἤδη) αἱ 4}}, ἐεχοερί ἴῃ οαβϑθ8 ὑΠοῦα {Π6 ΟἸ ϑ80ῃ 
οὗ (ποι νου]ά ρμῖνο οὔδησθ. Βιυι θεσδυδβα ἢἷ8 ΘΏ6Π}168 ΓΕρΓαϑεηίεα 
᾿ΐπι 85 ἰθδοῃίηρ ΡΕΟΡΪς ἴο ἀεβϑρίβα (ἢ [δνν οἵ Νίοθεβ, δῃά δὐθὴ 88 
ὈΪΑΘρῃδπΐηρ ἰϊ, ἢ6 τ ΓΘ ἴοοΚ βοπγηα ορρογίυπ|τἰε5 οὐ οοη ογιϊηρ 
ΡΌΆΒΙΠΟΙγ Π:Π1861, ἰο ϑῆδθνν ον ἔτ πα ννὰ8 ἔγοηι σοπάδηηϊηρ ἰΐ 88 
Εν]]; δὴ εχίγαναρϑηςα ἰηἴο νυν! ἢ βοῦηθ (ἢ τ βίῃ ΠΟΓΟΙΟΒ ΘαΥΪγ ΤΏ, 
δηα τῖτἢ νυ] οἢ (Π6 Αρμοβί!α ἢ τηβ86 1  πα8 ὈδΘη πιοϑβῖ τΠ} 0.31} Οπαγρεὰ 
οὔ Ιαίε Όγ ἃ νυϊζεοι ἴοο σοηῖειημί]ε ἰο Ὀ6 πδιηθὶ. ΤῊ ἰδ (6 {Γυ6 
ΚΟΥ ἰο .ν]8 οοηάυςῖ, ΠΕΙΕ δηὰ Αοἴβ 2], 21--44. ΛΑπά {ποιρὶν, ν] θη 
{Π6 Ζενν θῖν Ζοα]οῖθ νου Ἱὰ ἤν ἱτηροβαά ἰξ ὑροὴ Πίπι ἰο σομιρα) 
“Τιίυ9, ψν ῆο ννὰ8 ἃ σδεκ, ἰο Ὀκ εἰγουπηγοϊδοῦ, ονθ ψΏ1]6 ἢ6 νδϑ δ 
Φογυβαθηι, Π6 Γοβοϊυϊεὶγ γεΐαθεα ἰξ (( 4]. 4, 8---ὅ.}); γεῖ Ὠεγα ΒῈ 
νοϊυη αγν ρογβυδάεα ΤΙπιοίῃγ ἴο δι θηλ το δας τἰῖό, Κηονίης ("6 
οῃηἰϑοίοη οὗ ἰΐϊ ἴῃ Ὠΐπι, Ῥγὴ νγὰδ ἃ ὅενν ὈγῪ [06 πη δου 5 8.ιἰ6, νου ὰ 
αν ρίνεη οἴδξηςο; δηὰ Ὀεΐηρ; ἴῃς ποῖ ἀθϑγουβ ἴ0 οὔὐν᾽αίο ἅν 
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ΕΑΓ, ἢ ἀϊά ποῖ ρογϊ ἰμ4ἱ ΤΙῖι8 (νῆο νγᾶ5 Ὀγ δοέλ 
ΡΆΓΘη(8 8 ΟεπΕοῦ 8Πο] 4 θ6 οἰγουπηςο!864, βίησα {Π6 
ἔλ186 ἰθδοΐοσβ ψῆο ἀριηδηάοα 1ἢ18, τηδιπίδι ρα ἐἢδέ 
ΕἸΓΟΌΩΟΙΒΙΟη τᾶ8 ὨΘΟΘΒΕΆΓΥ 10 δαϊγαίοη (506 Ατίβ 
15, 1.) δα τι ιβῃδά ἴο Ὀυγί δη {πΠ6 (ὐδη!1} 16 (ἢ 8. 18}8 
ἢ τη6 Μοϑαίς γῖίθβ. (ὐοιῦραγα Οὐ]. 2, 2 ὃς 8. δηὰ 
Κορρεο. (Κυϊη.) 

9. ἡδέεισαν γὰρ, ὅζο. “ἴογ 4}} Κηονν {πᾶὶ ἢ58 ἔΔ1ΠῸΓ 
ψγὰ8 ἃ ατεοκ." Οτη {8 Οτεροίβη 566 Κυύρκα ἴῃ Ἰος. 
δηᾶὰ Ηδρῃεὶ. (Κυ πη.) 

4, παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τά δόγματα, ““ σοῃ- 
τηθηἀ ρα ο ἰδοῖν οὐὔβοένδποθ. δόγμα 58Ι]ρη1Ώ65 οαἀϊοΐ, 
ἄδοῦθο, ὅς. Ἰΐ οσουγβ ἴῃ 4η. 6, 8,9, ὅιε 10. ἰη 
(Π6 56η8. οὗ γοψαΐ οαϊοί; διὰ ἴῃ ῬοΪυὈ. 1, 18. Ὠῖο- 
ἄοτγ. διο. ὄῷῷ ο. οὗ ἃ ϑεπαξιδοοηϑδμίέμηι. ὅθε Κορρα 
οἡῃ Ερὶ!. 2, 156. Κεκριμένα, ἀδογοεά, δΔρροϊηίβ ἃ. 8668 
(6 ῃποΐα οἡ Αοςίβ8 8,18. (Κυ!η.) νειίβίθίη δ- 
ἄυςο8 ἔνγο ΘΧΔΠΡ}[65 του ΠΙΠδγοΐ 8 δηα Ὠειηοβίῃ. 

ὅ, Θ. ἐστερεοῦντο τῇ πίστει, ὅζο. ““Ψ6͵ΓΘ ΟὈΠΗ͂ΓΠΘΩ 
ἴῃ (ἢ6 δ!ἢ, δηἀ ᾿πογθαβθα ἀΔΠΥ 1Π ὨϊΠΏ)}6Γ. 866 
{Π6 ποία οἡ 1ὅ, 82. Οη Γαλατικὴ χώρα 8ε6 ἰῃ6 θο- 
στρ οδὶ τγιίθγβ, δηὰ Κορρθ᾽᾿8β ῬγοϊεροπΊιθηᾶ ἴο (“4ἱ. 
.1. ͵ 

᾿ 6. κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος λαλῆσαι «---- 
᾿Ασίᾳ. δίησα 4}} [Π6 οΟΥ6΄ σορίοηβ ἤθγθ πιθηιοηθα 
ΘΓ ἴῃ Αϑβία Μίηοσ, ΌῪ “51:14 τηιιϑί υηἀουδίοαϊγ Ρ6 
τιιηπΖοτϑίοοά Ιοηΐᾶ ; 88 ἴῃ 2, 9. ( γα 866 ἴΠ6 ποίρ,) 
δῃά 20,10. Εος ψῇῃδί γθάϑοηϑ δηΐὶ ὈΥ ψ δῖ Πι68ΔῊ8 
Ῥδὰ] ννᾶ8 ῃιπαογοα Ὀγ {Π6 ΗοἷΪγ δριίγεῦ ἔγοπιη ργθδοϊ)- 
ἱησ (Π6 Οοβρεὶ ἰη Μγϑία, Βι γα, ὅς. ψἤθίΠοΥ ὈΥῪ 

Ργουἰσο9 ἀραϊηβδὶ (ἢ 8 Ἔσο! ]θηΐ γουϊί, νΏοϑα θαυν δοαυδϊηίδησα 
τὰ (6 Βογίρίυγεβ οὗ {μ6 ΟἹ ᾿Γεβιαιηβηὶ (ὁ Τία. 8, 15.) τηὶρῃὶ 
ΤΌΠΟΥ ᾿ΐπλ ρεου αν] σαμαῦϊο οὗ ργεδομίηρ ἴῃ {Π6 δυπαροραεβ νι 
δανδηίαρα, νυν οἢ, πα ἢ θδθη υποϊγουπηοϊϑοα, νοι] ποὶ ἤανα Ὀδθη 
Ρεσιηϊτεα.---ΑΟτοί8 οὔδβεγνεβ, {Ππ8ὶ (Π]18 νν88 ργοῦβϑοϊνυ ἴῃ6 Ὀδρὶπηΐηρ; 
οὗἉ [λικο᾿ 8 δοαᾳυδἰηΐδησα 'υνῖτὶ) ΤΊ οί ἢγ, [Βουρῇ Ῥδὺ] Κηον Ὠΐπι ἰον 
Ὀεΐοτο. (Βοάατ με.) 
ΤΙ δῦονο γϑιμδῦκϑ δύο ραυτγ ἐουηἀεὰ οὐ Οτοίϊυδ; γῆ τηογϑονεοῖ 

οὔδογνοβ (δὶ Ῥὰμ} νν88, ἰῃ ἀεδοϊαϊηρ Οἡ πηοοῖ ρμοίηϊθ, ἴδ ΠιΟΙΓῈ 6ῃ- 
ἸΙχμ δηοὰ (ἤδη ἰδ ἔθ! ]ονν Αροϑιΐϊεβ. ϑιιοῖ οοπμραγϑοηϑ δγὲ ἰωνὶα - 
οὐδ, ποῖ ἰο 54. ἰγγανοσσθρηΐ Δι ]οϑϑί, Γείογ ουὐρὶ ἰο Ὀ6 ἐχορρίοα. 
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ἄγϑδῃ (366 νοῦ. 4.)}, οὐ ὈΥ 80π16 1ῃη501Π 0 ΕΚ 6 ΠΊρΓ68- 
δΊ0ῃ, Οἵ (48 ἴῃ 41, 10.) ὈῪῚ ἃ Ρτορῃοῖ ρογίοπάϊηρ ἴο 
εἴπ {π6 {16 δι σοθβα ἢ6 νου] {Π6γο τηρεῖ ψιίῆ., δὰ 
{Π6 ρτοϑί Ἵππ 6 ψου]ὰ δησουπίογ, σδηηοί θ6 ἀσίεοσ- 
ταϊηοθ. (Ἀπ|η.)ὺ [866 μοί ον {Π6 ἰΔϑ8.ηρηςοηρά 
Ὠγροίαβ18 οδῇ ὃ6 τηδϊηἰδίηδα ἔτοιῃ τ[ἢ6 νογάβ. Τ8α 
ἤγβι δῃα βεοοηά δγαὶ υπάουίθαϊΥ {86 Ὀδ8ὲ Τουπάοά. 
Οδγίδιη ἴἴ 18 {πὲ {Π6 ΑΡροβί]68, σῆο θη)ογϑᾶ ἃ ρ[6- 
ΔΓ ᾿ηϑρίγαίίοη, Κη ἢον ἰο ἡϊδιϊησυ ἢ (6 ἴη- 
βιϊηοΐνα ποίίοη8 οὗ {πΠ6 ΗοΪγ δριγιῖ οπι {Ποῖ ον 
οΥἀηδτῪ (Πουρἢ 8 δηα ἀδίθγ ΔΈΟΙ. 

Κυΐϊποοὶ οὔβογνθβ (πα (Π6 ΒΙΓΠγηΔη8 ΕΓ 4 τυ άθ 
δηἋ πηοῖν}}|Ζοα ρεορΐο, ΤἼἬτγδοϊδη8 ψῆο δα οο]οηϊΖεοά 
189 ραγί οἵἩ 4814, δΔηά οσςσυρίοα πο ἴονη8, θυΐ ᾿ἱνοὰ 
ἴη υἱἱίασος5, κωμοπολεῖς (866 ϑίγαΑ))ο, Ρ. 6606.); δηά 85 
ἰο {[πΠ6 Μγβίδηβ, (6 ΜΘΓΘ ἃ πηοϑὶ δυ]θοΐ γᾶοθ, ἀθρο- 
ἡδΊγαίθ ἴο ἃ ργονθῦὺ.Ἐ 

7. κατὰ τὴν Μυσίαν. αΑϊοΚηΔοΣ (αἴἶογ Ὑγοἴ8.) 
τηδϊηἰαίηβ (ἢδι κατὰ, Δἰἴ6Γ νεγῦ8 οὐ σοιητηρ, τη 68ῃ8, 
ποῖ ἐο, θα οὐοῦ" αραϊηδέ, ο ἐδ δογ6 75 οἵ. 

Αἴογ Πνεύματος τᾶν Μδ»5. [ιᾶνα Ἰησοῦ, ψηϊοἢ 15 
Δρργονθαὰ Ὀγ Οτίθβραςῃ, Μ|Π, δηὰ Ὑγείβ., δῃὰ 15 
δαπλ 6 ὈγΥ Οτίοβθαοῃ. Καυΐπηοοὶ, ἴοο, ἄρργονθβ οὗ 
{Π18 τοδάϊηρ 848 θδίηρ (Π6 ᾿Ιπογὸ ἀπ οι}. “« ΕῸΓ να 
ΠΟ ΨἬὮΘΓΟ (88 8 [}6) πιρϑῖ ψ11}} πνεῦμα ᾿Ιησοῦ, Ὀυΐ πνεῦμα 
Κυρίου." 18 Γρᾶβοη, που αν ΟΓ, 8668 (0 ΓΔΙΠΟΓ ργονα 
{Π6 σΟΠΊΓΔΓΥ. 

9. ἀνήρ τις ἦν Μακεδὼν, 1. 6. ““ ἃ ῬόΙδβοη ΨΒοΟΙ ἢς 
Κηον ἰο Ὀ6 ἃ Μεαοραοῃίδῃ, δἰποσ ὈΥ ἢ 18 ἀγθβϑ, ΟΣ 
ΓΑΙΠοΣ ἔγομι 18 νψογά58." Βοήθησον ἡμῖν. ΤῊΪ8 τχιβὲ 
με υπάοιβίοοά ἴῃ ἃ πιογαἶ 586η86 οἱ 88 ϑ[1πηρ’ (Π6 ἰο 
διίαίη ἃ Κπον]θάρα οὗ ἔσυθ το] ρίοη. Αῃηά ἰο (ἢ 8 

ἘΞ 80 Οἷς. μῖῸ Εἴδοσο, (. 27. Ναᾳυς, υἱ ορίῃον, Αδἷα νεϑίσα οοῃ- 
βἴαϊ εχ λτυρὶά, Μᾳῳυεὶά, (ζαγὶά, Τγαϊά. ίγυπι ἱρίΣ Ὠοβίγυτη ε5ξ, 
8 νοβίγιπι, ᾿ος ῃγονογθίπηι, Ῥηγγροι μἷδρὶβ βθγὶ δο]θγα το] ΟΓ πη ὃ 
Ουἱϊὰ ἀε ἰοίὰ Οατδ ἡ ποῆπα δος νϑδίγὰ νοοα νυϊρσαίυμῃ εβῖ, 51 αυϊὰ 
ευτὰ ρογίσυ!ο Ἐχρεσῖγὶ νο]18, 'ἰη (ἀγα Ἰᾳά ροιΐδδίὩ 6586 βοϊθηάιπηι} 
Ουϊὰ ΡΟΙῸ ἱπ ΟΥΒΟΟ δουγηοῦθ ἴδ {τἰΐιπὶ δίαυς Θοἰοδγαίυμ αεῖ, 
4υδηι, δἷ αυἷδ ἀεϑρίοαῖα! ἀυςσίίαν, υἱ Μγεογιην υἱ᾿ἰ Ππλι18 6586 αἀἰσδίυνὺ 
Ναπι αυϊὰ ἐροὸ αΐεδ ἐδ [ιναϊὰ ἡ αυϊϑ πη υδηι Ογεςιδ ςοιπεάΐδιη 
δβοτί μϑὶζ, ἰῃ φιᾶ δεγνιδ ΡΥ Πιδγιπ) ρΡαΓίΐτπι ἤθη ἴγάυ8 ἐβοεῖ Ὁ 
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βρη! βοδίϊοη 4168 Ατγγίδη Ερίςοϊ. 42, 15. οἰιεα Ὀγ 
γεί8. οάάσιαρα 15 τπη]ϑία θη 1 βυρροδβίηρ {Π6 τις 
ἴο ἀδησία ““ βοπῖα οογίδῖη Μδοθαοηίΐδη." [{ 18 ἤθσθ 
Ρ]θοηδβίϊα. 

10. ἐδητήσαμεν. δὲ. Τακα, ψ|ὸ δὰ ΠΙΠαγίο 8ρο- 
Κοη οἵ δὰ] δῃά ἢ 8 σοιῃρϑηΐοῃβ ἴῃ {π6 ἐῤέγ ρούβοῃ, 
ΠΟ ΡΙοσΘΘάβ (0 086 {Π6 32γδέ: ψῇθησα ἰς 18. ΟἶΘΑΓ 
(Πδὺ 6, οἡ {πδ΄ ἸΘΌΓΏΘΥ, ὈΘοδπ6 {861 σοΙηρδηίοη. 
(Κυΐϊη.) Ἰλοαάνιἀρα τοπηαγκβ οἡ {Π6 ΟὈ] 16 ΠΠΔΏΠΘΓ 
ἴη ψηϊοὴ δὲ. ΓΤ Κ6 ᾿ποϊπιαῖθ8. ἢϊ8 δἰϊθηάϊηρ οὐ 1ῃ 68 
ΑΡοϑί168 ; δῃὰ οὔϑογνοϑ {πὶ 6 ἀ068 ποῖ, Τῃγουρῇουξ 
1ῃ6 ψῇοϊα ὨΙβίοσυ, οὔςσθ τη θη ἢϊ5 ΟὟ ὨΔΠΊΘ, ΟΥ 
ΓοΪδίθ ΔὴῪ οὔδ ἰδίηρ ψ ΟΠ 6 884 οὐ ἀϊά ἔοσ (ἢ 6 
ΠΣ 2 τοῖς οἷ ΟΒεϊϑεϊδηῖν, ἐπουρῇ Ῥαι}]} 5ρθακ8 οὗ ΐτῃ ἴῃ 
τηοϑῦ ΠοΟΠΟΙγΑ]6 ἰογη5 (( οἷ. 4, 14. 2 Τίπ). 4, 11 ; 
δηά ρῥγοῦδοϊν 2 (ογ. 8, 18, 88 {6 Ὀγοῦπεσ ψῇοβα 
ὈΓΔ156 ἢ {π6 (ἀὐοβροὶ νοΐ {Πγουρἢ 4}} τῃ6 ΟΠυτγοἢ 65). 
ΤῊ βαῃη6 τϑιηασκ (6 ΟΌΒΘΓν 65) ΔΥ 6 τηδήθ οἡ {6 
τοϑί οἵ {Π6 βδογϑα ἢϊβϑίογίδηβ, γῇῆο, Ἔν γῪ ομβ οὗ ἰποιη, 
βίον {Π6 {Π6 δι ῦ]6 τηοάἀαβϑίγ. ᾿ 

10. συμβιβάξοντες ὅτι, ὅκα... οοἰξοοέἑηρ᾽,, οοη)οοξμγίησ., 
Οἡ {6 ἔοισα οὗ {π6 ψογὰ 866 {πΠ6θ ἠοίΐβ οῃ 9, 992, 
γΥεἰβίοϊη δά ἀιισ68 δὴ δχδῃιρὶο ἵγοπι Ατίβίοι. ἀ6 ΑἸθχ. 
4. χρὴ δὲ καὶ εἰκάϑοντα συμβιβάϑειν, καὶ ἐποικοδομοῦντα 
τὸ ἕτερον ἐπὶ τὸ ἕτερον αὔξειν" Δηὰ οἵ συμβάλλειν ἴῃ ἃ 
510} 8 ραββαρα οἵ Ψοβθρῇ. Β6ε]]. 8, 8,83. Ηθ [88 880 
(Π6 ο]]ονίηρ ᾿πίδγθϑίιηρ ᾳφαοίαιίοη (ΠΠΠπ|ϑιγαιηρ [ἢ 6 
ἐλίπρ ταῖμοσ {πῃ ἰπ6 τὉ00) 4), ἴτοτῃ ῬΏΠΟ 9, 176,1. 
ἐώ λέγειν, ὅτι, καὶ αἱ τοιαύται εἰκασίαι συγγενεῖς προφη- 
τείας εἰσι. Ὁ γὰρ νοῦς οὐκ ἂν οὕτως εὐσκόπως εὐθυβόλη- 
σεν, εἰ μὴ καὶ θεῖον ἦν πνεῦμα τὸ ποδηγετοῦν πρὸς τὴν 
ἀλήθειαν. 

11. εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σ., ““κΜὸ ἴοοῖ ἃ τίρῃϊ σουγβ88 
[ο," ““ 3841ἰ6α ἀϊτγοοί ἰο,᾽" ““ σαιη6 ίο, δαιηοιῆγας!α." 
ψαοκηδον οὔβογνοθα [δι εἰς Ἰη8Κ65 εὐθυδρ. ἃ υογδιμηι 

ἃ ΤΠ ποτά ννῶβ ὈῬΓΟΡΟΓῪ υϑοὰ οὗὨ τηδ ΟΥ̓ ΠΟΥΙΒ68 ΓΠηΐηρ᾽ ἴῃ 8 
βἴγαις σοῦΓΒΕ : διιῖ 88, Πὸ τρέχω (ρΔΓΆ}}ἱ ἴο οὔ γιλ, νυ ἢ !]ο}} 8. αἰ5ὸ 
8. πδυῖΐοα] (εχ), ἐξ ννὰ8 δηιρίονοά ἴο ἀδηοίε δαΐϊΐ; 80ὸ ἰϊ Ὀεοδηια 
ΒΥ̓ΠΟΠγτΏΟΙ8 Ὑν] ἢ} εὐθυπλοέω ΟΥ οὐριοδρομέω. ϑΙΠΆ αΓ 8 ἴπδ Ἔχριαβ- 
βἷίοῃ υβοὰ Ὀγ ΟἿ΄ 58 }|018, ““ἴὸ τυῃ Ὀεΐογα (ἢ ννἱηα,᾿" 
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Ργωρηαηϑ, ὈΥῚ ψὨϊο ἢ τῇ 6 Βαης 18 ΒΗ 64 85 ἴῃ 41,1. 
εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν. 

Οη ϑδαιηοίηγαοῖα δῃα Νββρο 8 β6εὲ ἴἢ6 Οεορταᾶ- 
ἢ]! ψγίϊθγβ, ἱποϊααης δ: εῖ8.,. δ56}}. [,6χ., δὰ 
στο [ηϊτοἀμποί!οη. 

12. ἥτις ἐστι πρώτη τῆς μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις. 
ΤΠ ογα ἅγα ποΐ ἃ ἔδιν αἰ βηου {168 σοηηθοίοα τῇ [86 
ἱπιογργοίβδιοη οἵ {πΠ1|8 ραβδβασθ. Ηον νγ8 ἃ ἴο υπ- 
ἀογϑίδηἀ πρώτη ΔΥ 56θ ἀουθίι!. [{ σδηποί πχϑϑῃ 
ἢγδί ἴῃ δέέμαΐίοη, οὐ 1ῃδι ἴο ψὮΙΟΝ (ΠΕΥ οαπι ἢγδί 
((Πουρὶ οὗ {δὲ δ6η86 [ἢ Γ6 15 8Δὴ Ἔχϑιῃρὶθ ἴῃ παρ τ, 
6, 55.) δίπσβ 10 18 ΟἿΪΥ ἰγυθ οἵ Νεδροίβ 7.81 Ὀδίογο 
τηθηιςοηθά. [1 τηυβὲ {Πογοίογα βρη 32γϑέ ἴῃ γαηξ : 
γοί 1 νυ, Ὀιοάογιβ, δηα ΟἾΠ ΕΓΒ, δϑϑίρηῃ {Ππῶὶ ΠΙΡΏΪΥ 
ἴο ΑἸὩρΡἢΙρΡοΙ8. ΤῆδΥ (6}} υ8 (Πα ν ἤθη Ρ. ΖΕ] 15, 
ὈΥ οτάον οἵ {π6 Βομηδῃ βεπαῖθ, ἰοσηθὰ Μαοθάοπια 
Ἰηΐο 4 γϑρυῦ]ς, 6 ἀἰν!ἀθὰ 1( ηἴο ἴοι!" μέρη οἵ ρτο- 
υἱποοδ, δὶ (Πδὶ 6 γρᾶνα [ἢ6 δῖηβ δγουϊποῖα ργῖπια 
ο 16 οι οΥΎ Ὀοίνθθη {π6 ϑίγγπιοη δηὰ Νεβ818, 
δΔηἀ πιδάθ ΑἸῃρἢ!ρο 15 18 σαριία], ἃ (ἢ 5οδί οἵ {868 
σοῦΠΟΙ] οὗ βίδία. 

Το τγϑίῖονα [ἢ18 αἰ σα ΠΥ ΤΏΔΗΥ τηρίΠοάβ ἤᾶνα Ὀθοη 
ἀονὶβο. (ἰδβίβ!!ο, [.6 (Ἰοσο, Μυ. Ρίθγοθ, θοάάσ., δηά 
Μαγκὶδπὰ (ἤϊοπὶ ΟΠ γγϑβοβίοῃ), γοδὰ πρώτης, ψῃΘησ6 
{Π6Υ οἰϊοῖς (ἢ6 ΤΌΠΟ ρ᾽ 56η86, “ ΜΠ] Οἢ 18 ἃ ΟἷΥ οὗτῃς 
ἢγϑι ἀϊνιϑίοη οὗ ΜαδἼοβάοῃϊδ." Βῖ {{}18 ἢδ8 θθθη σϑ- 
Ἴθοἰοά ὈΥ τηΔηΥ͂ δι ποηΐ ογτ108, δηκ (1 {Π|ηΚ} }51}Υ; 
ἴον {π6 βθηΐθηςθ {Πι|8 γε 88 δηὴ οὐ Δρρθᾶγδῃοε ; 
8 βυιο ἢ 8ἃ8 ρᾶββᾶρθθ Ὀοίς θα 00 ὮΥ 5]ϑῃμηρ οἰ. 5 
Α8ϑ1η6. 6 ἸΏΔΥ Θηαιγα, ἰοο, (ἢ ΒΡ. Ρρᾶγοο, 
ΜὮΥ ΓΚ ἤθγα οἰ γδοίθγζοβ ΡΠΏΠΠΡΡὶ 88 α οἱέψ 97 ἐλα 
νβέραγέ οἵ Μαρεδάοηϊα, “ἤθη Νεδροὶϊβ δηά Απιρι- 
ΡοΪ 8 ογθ 80οἰοοΐ θβϑιάθ, 'ἰἱ ψϑγθ βίγδηρα (δὶ {Π6 
τηϊ δία Βπου]ὰ ἤδνθ σγαρί Ἰηΐο αἰΐ (6 φορί68. 

ΤὮ6 τηοβὲ Ἰθαγηθα (οιητηοπίδίοιβ [Ὁ {Π6 1Δ5ῖ οθη- 
(ΟΓΥ Πᾶν σΟπΠΊ6 ἴο {πΠ6 σοηο]υβίοη, {πᾶΐ [6 σοπηπηοῃ 
τοδαϊηρ' πιυϑί 06 τοίϑί θα ς που ρἢ οὐ ψηδὶ ρῥγίηςὶρ]6 
{18 ἴο 06 ἀεοίδπάρα, {ΠΟΥ ἃγα ποῖ αστοεα. [τ 85 
Ὀδθη οσοπ]θοίυγοα ὈΥ ͵εἰβίθίη, Ῥβᾶγοθ, δῃηὰ οἴδοσϑ, 
παῖ, αἴτεον (6 δαέξέίο ο΄ Ῥλὶρρὶ, {παι ΟἸΥ ψ85 ταϊδοά 
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[ο (6 ἀϊρηϊ οἵ σαρίίδ], ἴπ (Πς6 ρῥίδος οὗὨ ΑἸπρἢΠὶρο] 8, 
ψνὨϊοἢ ψνὰ5 (Π6 οἡ ἰῃ6 ἀδοϊηθ. Απα ψὰ ἅττα ἰοϊά 
ἐῃδι τ νψὰ8 {Π6 ροίοΥ οὗ ἰῃ6 Ἐοτηδηβ ο τηᾶκα {πΠοὶγ 
εοἰρηὶθα [6 οαρίέαίς οὗἁ τῃ6 σοπηΐγίαβ ἴῃ ἢ ς ἢ {ΠΟῪ 
γγογο δυο. Βιυΐ 411 {Π18 18 τησιθ δββϑογίίοη, δηα 
ὈὩΠΒρροτγίθα ὈΥ ργοοῖ, Εδγ ΠΊΟγΘ ργοῦ8}]6 15 {Π6 ορί- 
Ὠΐϊοη οὗ Βρ. Ρβᾶγοβ, {πδ΄ πρώτη τηδΥ ἤδγα ἀἄβηοία οἠΐοί; 
πηοϑί ἱπιροτίδηϊ ἴῃ ἰγδάθ, γιοῆθβϑ, δηα ροριιϊδίΐοη 
((μουρῖι μοί πῃ ἀϊρηϊγ). Απὰ ἐλὲδ [ῃ6 γα 18 γβᾶβοῃ ἴο 
(ὨΠηΚ 1 88. ΒΒ ἃ8 6 ἤᾶνβ ΠῸ ργορί, ἰῇ ἸΏ Β6 
βαΐογ ἰο δάορί {6 τηοάβ οὗ ἱπιογργείαίοη ργοροβθά 
Ὁγ ΜΙςΟδ6115 δηὰ Κα!ηοοϊ, α 3 5 οὐ ρυἱπεὶραί οἰέψ, α 
»γηιανῳ οἱέψ οὐδε ργουΐποο. 'Λῆγβ ''ᾶνθ, ἴἰοο, ἃ 8:121|8Σ 
Ἰάϊοτα 1ῃ Οὐγ οὐ ἰδῆριαρο. ΤΊ ογα γοϑί, ἤοννανοσ, γο- 
ἸΏ 1]η5 οηθ ΟΠ σου ἐγ, πα οῖν, ἐπα (Π6 ἀγίοα Ὀθίοτθ 
μερίδος ψου] ἃ 866τὴ ἴο τϑαυ τ πρώτη ἴο Ὀ6 ἴδΚθη 1η 115 
[0}} 86 η86, πιοέγοροίδ : [πουρὶ Ἔνθ [ἤθη {ῃθγο ψουἹὰ 
ἈΓΒ6 ἃ ΨΘΙῪ {γιὰ 86η86. ϑοῃηβ (οιμημηθηίδίουγβ, ἰῃ- 
ἀφοά, τηαϊηιδίη {πὲ ἴ( 15 ον ταύτης (ΟΓ ταῖΠογ ταύτης 
τῆς); δηά4 Δρροᾶὶ ἰο 9, 2. τῆς ὁδοῦ (πδηηοῖγν, (ἢ γὶ5- 
ιἰδϊγ). Βαΐ {(Π6 Ἰαΐοιη τηδῪ ἐΐθγθ δίίον 6 ἰο]6- 
ταϊοὰά 8 ἢθιθ. Βεβϑιάθ,ϑ, δῖ. {|Κ6 ψγιῖθβ, 4 {||6 
δογ, ταύτῃ τῇ πόλει, ψ Π6Γ6 τῇ πόλει τη μη ἤᾶνα ἀοη6 
83 61] 85 τῆς μερίδος ΠΘ6ΓΘ. 

Μαγκιαπὰ ἢ88 γἸσῃ νγ βθθη (ἢδὲ (ἢ18 σοι] ἃ ηοί "6 
ἰοϊογαϊθα ; υἱ [158 ΓΕΠΊΘΑΥ 18 ψΟΓ86 (ἢ8η {Π6 ἦβ6 886, 
Μ ϊσἢ τὺ 6 οσἰγοα ὈΥ ἃ [688 ν]οἰδηΐ τηθιΠοα (Πδη 
απιρμέαξίοη. ἼΝΟ νΘΓῪ δηίθηὶ Μ55. δπὰ (6 ϑυγίας 
Ψογϑίοη οὐ {π6 Εγβί τῆς, δΔηά (6 ᾿αἰογ 15 ἢοΐ ἰουηά 
ἴῃ βονογαὶ ὄχ} θυ Μ5Ν. δῃηὰ (Πγγβοβίοπῃ. Νον 
411 {686 ονϊἄάθησθϑ ἰ σοη βίο 8ἃ8 ὉΠ]0|ὴρ ἰο 8Πον, 
{πηι οὗ (6 ἔνο τῆς οἼ6 ΟἿΪΥ ἢδ8 ρίαςθ.0. [Γ 1ῃ68 
νεἐ τῆς Ὀ6. οτρἰ64, {Π6γ6 ν}}}} ἃγίβ8 (ἢ6. ἐο] ον ίηρ 
ὉΠΟΧΟΘρΙΟΠΔ}016 5686, ““ΨὨΙσἢ 15 ἃ ῥΓΠΟΙρΔ] οἰ οὗ 
ἃ ῥτονίποβ οὐ Μδαοβάοηΐα, δηά ἃ σοϊοηγ." Καϊίηοοΐ 
ΔρΡΘΔ18 ἰο ΕσκΚΠοΙ. 1)οςίΓ. Ψοῖοσ. Νιυπηῃι. Ρ. 1. νοὶ. 4, 
ὡϑῷ, ἴῃ ρῥγοοῦ {παΐ πρώτη ν᾽ 85 ΒΟ: 6 1168 50 Δρρ]]ε(, 
ΠΆΤΉΘ]Υ, ἴο ῥγηςραὶ δηα σοἰθὈγαϊοα οἰίῖ65, πουρσῇ 
ηοῦ οΔρ (418. 

12. κολώνια. 866 ὅ560ἢ!], ,οχ. Τἢαί 90}1}8 Οἰαοϑασ 
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ἰαπίοα 4 σοίοην ποῦ, γα ἰθᾶσῃ ἴγοπι Ὁ]. (8810. 
6 ϑροηιϊ Μῖδβο. Εγυάὶι, 178., δ] δῆς. Νυπ. (πη. 

Ιπρ. 1. Ρ. 100., δηά δραηπείπι ἀδ Νιιπηῖβπι. ἔ. ὁ, 600. 
οἰἰο Ὁν Καυϊποοὶ." 

18. ἔξω τῆς πόλεως. 1 ἀρταο ψ ἢ Κυΐϊποοϊ, {πδί 
πύλης, 6 τοδαϊηρ οἵ πιδηγ δης εὶς Μ5Ν., 15 ἴΠ6 {πὰ6 
οη6, δηἀ ῃδἱ πόλεως 15 ἃ τηλΓρίη4] ϑοΒο Ἰ1Π]. 

18. παρὰ ποταμὸν, οὖ ἐνομίϑετο προσευχὴ εἶναι. Τἢ6 
δύ ποη λοις ἢδνθ αὶ, ΒΟΠΊΘ ΠΕΤΝ πη 186 ἰη- 
τογργοϊδίϊοῃ οὐ (Π18 βθῃίθηοθ, δείβϑίηρ ἔγοιη {{Π|6 δι θ]- 
συϊγ οὗὨ {π6 νοτὰβ προσευχὴ δηά ἐνομίϑετος. δοπιθ 
ΘΓ] ΘΓ ΟΠ 68, 848 (Πγγβοβίοιῃ, {Π6 Ψυϊραίο Ὑγδηβἰδίογ, 
Ἐναβίηυϑ, ο ἢ, ΒοΖα, Ριβοαίοσ, Καπαίοθθυ, δηὰ 
Οτοπονῖι8, (ΔΚ προσευχὴ ἴῃ (ἢ 6 σοΙηΠΠΟη 86η86. δὸ 
ουνρ ΕὨρΊ 8 Μεγβίοη, ““ΨῃΘΓΘ ὈΓΑΥΟΓ ψὰ5 οπΐ 
ἴο Ὀ6 πι8δ46.᾽ ΤὍΠι1θ, Πονανογ, 8668 ποΐ ἀεβηϊα 
ΘΟ ; ΠΔΥ, 1 ἀρΡΘδΓβ ἰο θ6 υπδυςῃοῦγΖοά ρ᾽Γα560- 
Ιοσγυ. Τῇο πηοβί δι ηθηΐ οΥΙ 168 δηὰ σοπηπηδηϊδίογβ 
μάνα θθθηὴ Ἰοηρ' ἀρστεθά (πδὶ προσευχὴ τηδὲ ἤΘΓΘ6 Πᾶνα 
(Π6 86η86 οὗ ογαίογῳ (48 ἰΐ Μ͵ὰϑ δἷδο ἰάκθὴ ὈῪ (ῃ8 
ϑδυτγίας ᾿Γγδηβ]δίοσ). Απὰ ἰΐ νγ88 ΠΠ͵ ον ἐμαὶ 8ι. [Κ6 
5Που ἃ τι86 [6 ψογά [ἢ {18 Β:σηοϑίοη, βίηςσα βοῇ 
Ῥίδοθβ 6 γ6 ἴἢ 86, δηα ᾿αὰ {Π8ᾶ| ἡΔπη6. [ἡ (ἢ 5 86η86, 
ἴοο, ἰἴ ὁσσυΓβ 1η ΨΦοβθρῆι8, διναηδί, ΡΏο ; 845 4150 ἴῃ 
8 Πεογθα οὗ (ἢ6 ΗΔ] οΔΓηδβϑ8η8 (οἰΐοα Ὀγ ΕἸ5ηογ), 
βῃθντηρ (Πα (Π6 76 })8 ἅγθ δ] οννεὰ παντὰς προσευχὰς 

ἘΞ 80 εαἷβο Ὀϊρεβί. ἴωθ. 8, 8. [ῃ ργονἱηοἰὰ Μαδοεάοηϊὰ Ὠυγγδοποηίΐ, 
Οδϑβοηάγθηβεϑ, ΡΏΠ Πρρα 88 7ι||5 [{4]1}6] δυηῖϊ. Νίονν (686 ὑψόσε, ἰΐ 
τηυκῖ Ὀε τευμα πη εγεά, ςο] ἢ 68 ν ἢ ἢ αἰ ΈΓεηΐ βροοΐθϑ οὗ εἰν] τἰρὶμδ. 
βόα σγοσα οδ] εα Ποπιανα, νίοἢ, ἤόννενογ, ἢδὰ ποῖ (ἢ οοταρεῖα 
)ι οἱοϊαἰὶδ, Ὀὰϊ ΟὨΪῪ 186 ρ»γίσαίε τὶ 5 οἵὗἨ Οεέγίέος, ννἱϊπουῖ [Π6 ρτὶ- 
νοσε οὗ βυβῖταρα, οὐ οὗἩἨ Ὀδασγίηρ; ΟΠ οο8 ἴῃ (6 βίαϊοθ. ΟἸΠοΓβ νγεσε 
δἰγϊεα “ιαξΐπα, ΟΠ δὰ ηοῦ (ἢ6 γἱρ]8 οὗἨ Ουἱτίϊε5, Ὀυῖ τ1πΠ6 Χὼ 
1αἰϊ. Νον ἴϊοβα γη0 επ)ογοί ἰϊ παρ ὑδὰγ βυ γαρα αἵ (ΠπῸ ρορυΐϊδνῦ 
Ἀ5ΒΘΠΛὈΪ168 ἔον Ἰερ 8ἰαἰἸοη, 1Ε διπιπιοποα υἰογοῖο Ὀγ τη6 Πουιδη πηαρἷ5- 
ἴγϑοΥ ; 8ηα ψ ἤθη ἴΠοΥ Πα Ποὶὰ πιαρ βίας ἴῃ ἃ [τίη οἰϊγ, {ΠῈγ 
{πεγεῦγ οδίαϊηοα ἴῃς Ἐοπηδη εἰτ]ΖεηβηΡ. Οἰμοῖβ αραὶῃ (48 ννεῦα 
τηοϑῖ οὔτῃοβα ουϊ οὗ [{4}γ} τνοῖα ὕωτίς ]7εαϊϊοὶ ; ἃ ρΓΙΝΠ]Π ρα ἰηξονον ἴὸ 
(π6 1,αὐϊπὶίαε, Δηἀ νγὩ]Οἢ σσηῃδίβίεα πῃ ἱτηαλιἱῖν ἔγοπι (τ θαΐο, νυῖιο- 
ἴδογ Ἰδιὰ, οἵ οαρϊϊαιοη ἰαχ. 866 ϑρδηδοῖνι ΟΥΌ, οι. μΡ. 50. ἀπά 
Ηερη. Ργορτ, 1 ἃ 2. ἐδ υεὲ. οοἱοπὶογμηι 7εγ 6, ἴῃ 8 Οριβ. Τ΄ 1, 996. 
{Κυΐϊη.) ἊΠ 
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«οἰεῖσθαι πρὸς τῇ θαλασσι κατὰ τὸ πάτριον ἔθος 5, ψὨΙοΝ 
ἐΠΠϑ γαΐα8 Δηἀ σοηῇγιηβ (Π6 νογάβ παρὰ τὸν πόταμον. 
δο ΡΏ1]ο. σ: ΕΪδος. Διὰ, πυλῶν ἐκχυθέντες ἐπὶ τοὺς πλη- 
σίον αἰγιαλοὺς, τὰς γὰρ προσευχὰς ἀφήρηντο, οὗ ἐνομί- 
δετο προσευχὴ εἶναι. ἜΝ 

᾿ς Βυ τΠ6 Ψψοτγάϑ8 οὗ ἐνομέϑετο ἀο ποῖ 66 ῃ νΘΥΥῪ ἔδνουΓ- 
ΦΌΪΘ ἴο τῇ 18 Ιηἰογργοίδι!οη οὗ προσευχὴ. Ἐδηςα ΒοΒ, 
Μαάυ8, Δπ6α ϑοιηδ' οἴ 6Γ8 τοραγά 1 θη 45 ρυῖ Ὀ]6οηΔ8- 
ΦΙ ΑΓ ἔοσ οὗ ἦν. ΤῊΪΒ ρἰθοηδβη),. Ὠον αν σ, ἢ88 Ὡοΐ 
ὕθθη βαζοἰδοίου ν οβίϑ 5ῃ 6; δηὰ ἴο γοϑογί ἴο {ΐ 
ἄθγο, ψουϊὰ μ6 ἴοο ΔΙ ΓΑΓῪ : πεῖν, ᾿πΠἀ 664, ἰδ ᾿᾿ 
ὨΘΌΘΒΒΆΤΥ. Νομίβεσθαι ΤῊΔΥ Ταίδίη {Π8 56η86 “0 δὲ 
τὐδίοπιανῳ "ἢ Δϑογῖ 66 (ο 1 Ὀγ {Π6 Θατγὶν (οτηπηθηίδίοῦϑ ; 
οἵ νοΐ πυπΊθγοιβ ΟΧα ΠΡ 68 ἀγα δἀάπσοα Ὀγ ΕἸβπθγ, 
Ὑνεἰβιοίη, Μυπίμο, δηὰ 1 οοϑηθγ. 7 ΜΟΙ, {Πογθίογο, 
Θ55]08 ἰο [ἢ6 ψοΓαβ (ἢ18 Β6Ώ86, “ὙΏΘΓΟ 1 ψ88 {Π6 
ουδίομῃ ἴο Ἔγοοῖ βιιοἢ 01 ἀ1ηρ8.᾽᾽ Βα (Π6ΓΘ 18 βιίγοὶν 
δΟΙ)6 Ὠϑγβῆη 688 [ἢ [ἢ]15: ἃ8 1 ἰἢ6 οσυϑίοῃῃ 4Ἰα ποΐ γοί 
ΟΧίβϑί : δηΐ. ἱπάφοα (δι 86Π86 σου ]ᾶ. ταί ΠΥ γοαυ γα 

Ἐ ΤΉ ργοβουοῖδε οὗἉὨ ἐλπὶς Κιπά, ἴῃ νος (ἢ6 βδογοὰ δοοῖβ νρεσ 
γελὰ, ἴῃ6 δεννβ δὰ οὐΐ οὗ (ἰο86 ἴονγῃβ ννῦεγα ἴΠῈΓΘ ΕΓ ἼΟ δυἢ8- 
φορυδ8, οἰτἴνεν ἕγοπη ἴ86 ἔδννῃεβ οὗ (δ ὅεννθβ, οὐ Ὀδοδιυϑε [Π6 ἰαννδ, υΓ 
1}μεἰγ δαπκίηἰοιγδῖονβ, νου ἠοῖ ρογιιῖξ δὴγ [ὑπο νγαθ ργοῦϑΪνΥ {ἰπῈ 
σ888 ἰῃ οπΊδη οἰ(ΐε8 οΥΓ οΟ]οὨἶθ8, δἰησα Φυνθηδὶ Βρεδκβ δἱ ἤοηιθ οὗ 
ΡῬτοεομοῆσ, ποῖ βυηδρόριεδ. Εαϊ..]1. Τῆθεα ργοβουοῆε σσεσὰ ποῖ 
δἴνναγο εαἰβοοε [ἰπουρἢ βοπηθίϊτηεβ, 88 ἵνα πὰ ἔγοτῃ 7οβορῇ. Δηϊ. 14, 
10, 33. {ΠῸῪ ἰνδά δυςοῖ οαΐβοιβθ, δηὰ να ᾿ΓρῈ ΟὨΘ68 ; 30 ἰΠπαῖ, ἃ5 Υ᾽- 
αἰσρα ἀε ϑγηδς.  εῖ. 119. [6119 8 ἴδε ἢδιίῶ6 ννῶϑ σοβϑι ΔΙ Ϊγ Δρρ]!εὰ 
ἴο ἃ δγωᾶροόρυο. Ἐαάϊι.1, Ὀυϊ, ἔογ (ἢ6 πηοβὲ ραγῖ, ρίδοθ ἰῇ (6 σρεῆ 
δἷνγ, ἰῇ ἃ ρτονο, ΟΓ ἴῃ ϑῃγυ Ὀοτῖθθ, θη ὄνθὴ ὉΠΩ͂ΘΡ ἃ ἴτϑ ; ἱμπουρἢ 
αἰνναγϑ (88 76. ὨΙΔΥ͂ δ ρ00566) ὩΘΔΥ ἴο 9016 νναίον, ἴον {6 σοηνδηΐεῃοὸ 
οὔεμοδο δϑοϊυτοη8, τ ΒΙοἢ, ἢ (06 εν [δη αἷδο τ Ῥδρϑηβ, ΠαΥ͂ 
ἐνθῃ, 88 νὰ πὰ ἔγοιω Ε]9ηογ, (Π6 Θαν}ν Οὐγίεέίαης, Ἑὰϊΐ2,} αἰννὰγβ ὑγὸ- 
δα ῥγασόγ, (Κυΐη.) ; 
1 ΟΥ̓́ ἴεβε {ΠῸ τοοϑῖ δρροϑβὶίϊα δῖ, Χεῃ. Δηῃδῦ. 7, 8, 8. ἔλεγον 
ὅτι νομίξοιτο, δι. Αεἰδίορῆ. Ρ]αῖ. 646. ὡς νομίϑεται. Ῥαϊερῖι. δῦ. 
58, 8. ἐξότε ἐνομίσθη. 1 αὐὰ 'Γηυοσγά. 9, 15. θαὉ ἤη. νῦν ἔτι νομί- 
ὥεται (ἐδ ἱς ἰδ οὐδίοη!) τῷ ὕδατι χρῆσθαι. ϑορῇ, ἘΠεοῖ. 846. 
ἐνταφία χεροῖν Φέρουσαν, οἵα τοῖς κάτω νομίξεται. ά. (Εή. (οἱ, 
τίς δ᾽ ἐσθ᾽ ὁ χῶρος; τοῦ Θεοῦ νομίϑεται; Ἐπτρ, Αἰεοβῖ, 100. οὐχ 
ὁρῶ πηγαῖον, ὡς νομέϑεταί. δε τ τὴρ, ὅς 
ΤΠ οἿἷγν ἀενὶαἰΐοη ποτα ὥτουα ΟἸαβοῖσϑί, υϑὲ 18 ἱπ [ἢ 6 ΘΟ ρ] γίηρ οἵ 

εἶναι : (ῃουρὴ 'π 186 υδὲ οἵ νομέίξειν ἴῃ 86 ἀρονε-τποηϊοηθα δθΏ 36 
δολπς νοῦ τηυϑῖ ὃὈ6 πηπαεγέοοά. ϑυοτηδῖίπηθ8 ἰἴ 19 δχργοδβοά; 85 ἴῆ, 
Βεγοᾶσοι. 1, 402. ἐσθῆτι δὲ νομίϑοντας χρᾶσθαι Φωκέων. 

ΨΟΙ,. ΙΡ΄. 21, 
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πρόσενχαὶ, δ (ροταρ8) νομίϑονται. 1, {βοτγαΐοτο, 
ψουϊᾷ ἠοἱ τοίδϑγ (ἢ6 ψογὰϑ ἴο (ἢς φορπογαΐ οὐδίοπι, Βυΐ 
1:8 ἐροαἐ οὔθ, ἰῇ ἰῃς [ΟΠ] ον 8686 : ““ ΌΥ͂ ἃ ΣΙΝΕΓ 
8.46, ψῃοτα ἰξ τγᾶβ (6 ουδίοιῃ ἴογ ἃ ργοβθιςοδδ Οἵ 
ργαψογ-πιοοέϊηα ἴο Ὀ6 Π6]α :" ἔογ ἐδαξ, αἴ!εὺῦ 4}}, δρ- 
ΒοδῖΒ ἴο Ὀ6 (Π6 πιθδηϊηρ' οὗ προσευχὴ, δηα πὸ ΜΟΓᾺ5 
8661 ἴο Πἰηΐ {π8ἴ {Π8 ρίδςρθ δ γθ [ΠΟῪ πιοὶ γγ͵ἃ5 ποί ἃ 
Βα άϊης, Ὀὰϊ ἃ στονθ, οΥ βοιῃθίίηρ᾽ οὗ δῖ βογί; διὰ 
{δὲ (Π6 πιοοίηρ, ᾿ποιυρῇ ογἀ ΔΓ Υ δηα οὐδ Δ ΓΗ͂ 
πε ά δι {π8 ρίαοβ. ἤθγ ᾿πθηςἰοηθά, τοἰσηΐ μᾶνα ὕθθῶ 
τοιηονοά ἴο ΔΠΥ ΟΙΘΓ. 
ες 18... ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσφως γυναιξί. [Γι 15 δἰξδπρε 
180 {πῸ Ὺ 8ιουϊὰ ἢᾶνς δἀἀγρββεά {πδηγβοῖνεβ ἐὸ (ἢ Ὲ 
τοοηιθὴ ΟἾΪγ. ]Ἰ)οάάειαἀμχα βυρροβοϑ [δαὶ πιοεῖ οἵ ἰδε 
οοηρτγομαίοη 6 γ6 οὗ ἰΠδἱ 86χ. Ε{ ΏΑΥ Βανα Ὀθθῶ 20 ; 
Ὀαΐ ἐπὶ ἀοοϑθ ποῖ γεῃονβ (ἢς ἀἰδουϊγ. [17 1 ὐἰδδί 
06 ρθϑγιη 64 το Παζγά ἃ οοθ]θοίαγα, 1 που βὼῪ 
ἐπιαΐ, 48 ἴῃ (6 σψναφοριαίἢδ βεχθβ Ὑ6ΓῈ σΩΓΟΙΪΥ 86- 
γαταίθά (848 Ψ88 ργοῦφῃϊν (ἢ 6 6486 αἶβα ἰἢ βυιοἢ μιῸὸ» 
ΒΘΌΘἢΒ 88 ΜΟΙ Γαρσυ δῦ 01} ἀϊ 95), 80 1ἢ 5οἷ ἃ8 ΨΟΓΟ 
ἸΏΘΓΘ Δ ογηδοίθβ, δοοέδδ, οὐ χτονο8, (ἢ18 ψουϊά ηοὶ 
6 ργδοίοδθὶθ; δηα {Πογοίογε 6 τδυ ὕ6 δἰἰοννοά ἴἰὸ 
οση͵δοίυτα [ἢδὲ [6 Β6Χ68 αἰἰθηάδα δί (ἢ6 ργοβδῖιοδδ 
ΘΟρΑΤΆ(ΕΪΥ. 

ΤῊΣ ουβίοιῃ οὗ δἰέέέηρ ἴο (δας ἢ 48 θδϑοη, ἐσοδέοά οὗ 
ἢ 1η6 (ὐοβρείβ. 

1Φ. καὶ τις γυνὴ ὀνόματι Αὐυδία---ἝΘυατείρων. ἜΝς 
(ὐοππηπηοηϊδίογ ἀγὸ ποῖ ἀρτϑοὰ ψδοίθοσ Λυδία ἰ5 ἰο ὕῈ 
τοραγὰ δα 88 δὴ ἂρραο]]δίνο Ὠουῃ, οΥ ἃ Ὠδιιο οὗ οουη- 
(ΓΥ͂ ; βίποθ ἘΠ υδογα 88 ἰὴ [;γαάϊα; δηά ἔου ἔπ νοσὰ 
ἴῃ 118 ἰδϊίθγ ι.86 {Π6 8 15 4: ΠΟΙ Θηΐ δι ΠΟΓΙΥ ; 485 Μχ. 
γε, 1)1538. 10 ἃ 40. Αςἢ}}}, Ταῖ. 1. ὑ. 17., Ὀαβι 465 
οἰδοῦ δχϑιηρίαβ οἰϊθά Ὀγ Ῥ εἰϑίοῖῃ, Βωὲ (Π6 ἸΘΓΠᾺ 
ὀνόματι ΒΠ0} ἃ 86θηι ἴο ἀφθέθγριηίηα ἰἰ ἰο Β6 {ΠπΔ ἥϑνπιεν, 
δἀηὰ {Π6 ὨΔΠΠ6 νγ»ᾶ8 ἃ σοι ΠΟ οηΠ6. νθη ἃ βς]1οο]- 
βου Ψ11] γοημθπηῦογ (6 “1 γα 4, ἀϊς, ρ6Γ οἴῃ 68,᾿" ὅζο. 
οὐ Ηοταοθ. Ἶιεἰβίδίῃ [88 βανϑῦαὶ οἴῇϑ Θχϑῃ}Ρ]68, 
Ὑ 816 ἢ, πονόνογ, ταΐίποῦ 1Πυδῖγαίθ ἐδ 6 Ια ΠΉΟΡ5 οἱ εἶὸ 

- Ὁ γάϊδη ψοιηθῦ, ψῃϊοῦ σψογα ργονθυθί γ ἀορτανϑά. 
8. Ηδγοάοί. 1, 98. τοῦ γὰρ δὴ ̓ υδῶν δύμου οἱ: θυγαικέραι 
πορνεύονται πᾶσαι. 
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14. κορφυρόπκωλις. ΝΒ ἐν (ἢ [σπιπίηθ ἔογῃ οὗ 
ποῤῥυροπωλῆς, ἐχρ]εἰπόά ἰη {Π6 Θ]σ98. Ψάϊ. μὲγρὰ- 
φιαρόισ, ΌΥ ψὨοἢ Μὰ ἄτα ἴο υ ἀδγδίδη, σὲ 4 86} [6 γ οὗ 
16 μια ἀγο, υἱὲ οὐἁὨ βΆΡΡΙῈ νοϑίϑ, ον τπ6 ἀγίῆρν ὁ 
ΠΟ (Π6 1 γαΐαπβ ὑψοῦ ΓΒ ογου8 :Ὲ πὰ ἐἢδὲ {9 ἀγὲ 
45 ΒΡ ΟΙΔΠΥ δα ογοβο ΕΥ̓ πὸ ὙγΓίδηβ, 6 ἥπά ἤ ὴ] 
8η πσερίοη ἀὰρ ὃΡ αἱ Ὑγ δ, δηά τσ ὃδδ ἰουηὰ ἰΆ 
ϑροη᾿ Οοἰ]οείίοη. ἣ ἴθ ΔΝ [ὉΠ] 5: ἀγαθῇ τύχῃ. ᾿Αντ. 
κἈ. ᾿Αλφηνὸν ᾿Αρίγνωτον κράτιστον ἐπίτροπον τοῦ Σεβὰσ: 
τοῦ... «τὸν καὶ σεμνότατον ἱερέα τοῦ προπάτορος θεοῦ Τυρίμι: 
ψου οἱ βαφεῖφ. ἜΠ6 ποχὶ ψογάϑ, σεβομένὴ τὸν Θεὸν, ἀΓὰ 
ἃ ῬΟΡΙΡηγδϑιίς ἀδδιρσπαίοη σὲ ὁ 9099} }8} ργυβο)γία. 

14, ἧς ὁ ΗΕ ύριος δεέροιδε τὴν καρδίων, 1.6. βε ἰά6, 
Μοησοβίυ9, δηὰ (αἰνίη,) "ς ὁπ διοηοά ἢ 66 ἐη 6} 6οξ, 
δηα πιονοὰ δον Ψ|}}:} ΓῸΓ ἰῃ ναῖμ ἄδοθβ (Π6 ογαίόέ 
ΒΌΓΙΚΟ (16 οαγϑ, ἱἢ ἐπ ἈΟ Υ ἀο68 πόὲ ὉΠ]|ΟῸΚ ἘΠ 
Πιθαγί.᾽ Βγ Κύρως, Πονονόνγ, βοήηθ (85 Καϊΐπος]) ὑπ- 
ἀετβιαπὰ Οὐνίσέ; δηὰ ἘμΘῪ ὀοίηρᾶτθ γϑσ. 15. Οὐ 
(86 ᾿ρὰ 166} Ο,τοίυ8 οὐϑεῦγόβ, ὑπαὶ δοιοηβ ἀπά 
ψΟΓΒ ἅ76 Βοτ θ 168 δὸ (ΚΟ 85 ἴὸ (δον ἐπεξωδὸ 
[Π6 ἐϑέο!, Δ Πουρἢ {πὶ εἴδοι θ6, ἴἢ 90Π16 τη θϑβηΓα) 
ἰεπ Πα δη ρόοννοῦ. “ ΤΠ (8 γ5 Ν67ὺ οα ορέμσά 
ἴον Ἠδαγί, βόη βῆ: βεβεγοα "αὶ (ὁ "ὅ ὀρεπδε  ΠΑΥ͂, 
ον σρθηΐηρ ἰδ ἴῃ ἢοΓ ΟΥ̓ πίδηηθέ. δὲ Αρος. 8, 
420. 80 δ6 15 884 ἴο ὃὈ6 ἄγατυη, τ ἢο ψ]]Πηρὴγ {0]1ονγ 6 
δέπι  γ8ὸ ἀγάνα ἤδη ; απ {παδὲ 5 βδία ἴὸ δ6 φένον 
ΦΠΙΣΒ 16 τεεαυδά," ΜΟΙ ταιγατκϑ, {πᾶ τῃὰ βα,πά 
Ῥεγαξο οὐσιτϑ ἢ (πὸ 906 0918} ραν 9.7 Απά 80 ΦΜασος. 

Κ Τὴ {Πυβεταιίθη οὗ {π|6, Κυϊηοεῖ οἰτεΒ Ὑα], Εἴαος, 4, 368. ᾿,γάκ 
ΤΟΓῸΒ ΒρΆΓ50 [645 τηαοιυϊανατίϊ οϑίσο. ΑἸ ἢ, Η. Α. 4, 46, ΟἸἰααάΐαη, 
αρί. Ῥγοόδεῦῃ. 1, 474. Ρ᾽ίη. Η, Ν. 7,53. Ονἱά. Μεῖ. 6,11. 
ΤΎΝΟ ομονίηρ; ει γαεϊοιδ' οὗ (6 οκ βϑεδοίοῃ δἵε ἀεζίνε ἔξομ 
ΤΌΘ: 

“86 πιηά ἰδ βαϊά ἰο δὲ οἱοεοά δραῖηϑί Ἄχῃουϊδιϊος οὐ δάτηθηΐ- 
εἰσι, φησ οὐἴποῦ οαηησὶ Κηονν {ΠπῸ (τυ Π, οὐ τὴ] οί δάδης (Πἀ 
δάϊηοηϊοη, Μφισό ἴο σρέη (μὲ μη ΟΥ Βελχὶ ἀέηοίε!, ἴὁ γαβεῖδ᾽ 
ἐξ τηότα ἐπε ροις, ἰο ἀδθο εἶδ ΔῊΥ οὐδ ὁ84}} ὑσείίες ρεσοοῖξε (ἢς 
ἀγαῖ, διά ποτα σεϑαῖὶγ γἱοὰ δδϑθοὶ ἴο ἰΐξ : δηὰ, νυνὶ, {ι|8 ἱβνοῖνεσ 
1Π6 πηαϊκίρ; ΔῺΥ οὔ ργοιηρί δηά τὴν γον ἴο εἰλῦγάορε {Π6 ἀοοιτίηδ 
τ ΟΠγίοῖ. [ἢ 18 ῥτεδόηϊ ἱπβίδηςο, Θοὰ σον (τοι ορεδεᾶ (ἢε ᾿νϑδῖὶ 
οὔ »ράϊα ᾿ὸ Ῥαοΐο ὁσοιείμε,." 868 αἷσο' (δα «χοεϊϊεἴ ποὶσ οὗ Κη πὺν. 

ὩΣ ΦΊ, ἃ 
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1, 14. διανοίξαι τὴν καῤδιαν ὑμῶν ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ, καὶ 
ἐν τοῖς προστάγμασι. )' εἰϑι εἴη ἤοΓα οἰζ68 [ἢ 6 {0]]ονν- 
ἴῃ; θοδυκω! ρᾶϑϑαχο οὗ ΤΠιαπιβϑί. ᾧ. Ρ. 99 Α. ξένον. 
τι ἀτεχνώς ὑπομένω καὶ ἄριστον πάθος. Διανοίγεται γὰρ. 
μοι τὸ στῆθος καὶ ἡ καρδία, καὶ διαυγεστέρα γίνεται ἡ ψυχὴ, 
καὶ τὰ ὕμματα ὀξύτερα τῆς διανοίας" ὁρῶ γοῦν, ὦ μακά- 
ριοι, ἃ πρότερον οὐχ οἷος τε ἦν. 

, 15. εἰ κεκρίκατε με πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, ““1ῇ γα 
Τοραιαὰ τῺ8 88 ἃ {τὸ (γιβιίίδη.᾽᾽ (ΟἸἠ γγϑοβίοῃ, ὃχ- 
Ῥἰαϊη8 {Πι|8 : δῆλον ἐκ τοῦ ἐγχειρίσαι μοι τοιαῦτα μυστή- 
ρια οὐκ ἂν ἐγχειρίσαντες, εἰ μὴ τοιαύτην ἐκρίνατε. ᾿ 

1ὅ, καὶ παρεβίασατο ἡμᾶς. ΤὨΪ5 ψογὰ ([{κΚ6 ἀναγ- 
κάδειν ἴὴῃ [Κα 14., 22. ψὮΘΓΟ 866 (ἢ 6 Ποΐ6)) 15 υδοα οὗ 
ἡπογαἶ σΟΙΏΡ βίο, πδιηθὶγ, βυς ἢ υτροηΐ Θη ΓΘΑΙΥ͂ 88, 
10 ἃ Π]ΏΏΠΘΓ, ΘΟΠΡ6]5 (ἢ 6 ῬΘγδοη ἴο σγδηΐ (Π6 γοαιιοϑέ, 
568. ΟὨΠγγβοβίοπη, Ρυϊοδουβ, 8δη4 ΕἸβϑηθγ, {ἢ 6 4ϑ8ὲ οἵ 
Ψ ῃοπΙ, ἃπιοηρ Οἴδοῦ Θχδιρ]θδ, δ88 ἴῃ6 [Ὁ] ον ηρ : 
1 Κιηρβ 28, 28. καὶ οὐκ ἐβουλήθη φαγεῖν, καὶ παρεβιά- 
σαντο αὐτὸν οἱ Ταῖδες καὶ ἡ γυνὴ. ΖΕ] ιΔη. Υ. Η. 18, 82. 
ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὴν ἀρετὴν ἥκειν βιάδομαι. Ῥείγοῃ. δαὶ. 6. 8. 
Ρ. 518. Ναιηο ἰπν[ἴι8 δυα!ς, φυὰπι οσορίίυγ δὺΐ εἰθυπι 
ΒΌΠΊΘΓΘ δὰ ννογο. δὸ θη. 19, 8. ψἤογα 1.οἱ κατε-. 
βιάξετο, σοῃδίγαϊηοα [Π6 Δῆρεὶ ἴο σοπ)6 }η. Τῇ παρὰ, 
βρη] ῆθβ. ““ ῥγϑίογ," δη(ᾳ ἢϊηΐβ (ῃδι (ἢ (Ὠϊηρ᾽ 18 Ἰῆνο- 
ἸυΠίΑΓΥ. ' 

16. ἐγένετο δὲ, πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν. [1 
18 Ὠοΐ οΟἰδαγῦ τοΐθη {Π|8 οἰτοπιβίδησα ἴοοΚ μίδᾶςοθ ; ΜΠ6- 
{Π6Γ οἡ {8 βαᾶ)6 ἀδΥ ψἸΠ (Π6 ρΓΘΟΘα ς᾽, ΟΥ ΟἹ 8016 
οἴ οῦ. Μδϑηγυν (οιηπιοηίαίοτβ ἢχ οἡ {Π6 ἰαἰζαγ, υεῃϊ οι 
18. ὉῪ [Γ {Π|6 πογα ργοθαῦϊα οριηΐοη ; ρουῃδρ8 ἰδ νγᾶ8 
οἢ 116 ἄδγ οὗἉ θαρίί8πι. Ηἰηγὶς 5 δηά Καυϊηοεῖ ἃγα οὗ 
ορ᾿ που ἔπαὶ ᾿Πδῦ ἢ48 }ιι5ῖ ὈΘΘη Ὠδτγγαιϊθα ἰοοΚ ρῥἶδεξ. 
Ὀεοίοσγο. ἀϊνίηθ βογνίοθ ἴῃ ἴῃ 6 γγοβθιιοῆδ, διά δὲ ἴῃ 
Ρίδςθ ψῇθγα (η6 Ψψοϊηθη υϑοὰ ἴο ναῖϊ {1Π] (6 οοπι-: 
ἸηΘποοιηθηῦ οὗ (ἢ6 ψογβῆρ. Τθογα 18, ΠΟ ΥΘΥ, 
δοιηθτ!ηρ Ὠγροίϑίοδὶ δηα ρυθοδγίοιβ ἴῃ {{}18. 
[...10.. πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν. Ϊ 566 οῖ ΠΟΥ͂ 
ἴπ6 σοπμηηοη ἰηἰοτργοίδιϊοι οὗ {686 ψογὰ8 “ ροὶηρ; 
ὈΠπίο ΡΓΔΥΘΙ, ἡ σδη ᾿ ἀείδρηάεα. [1 56θ8 αυϊε 1Π: 
ςοῃδίβεθηϊ ν᾽ 11 αηψ υἱοιυοὔ (ἢ 6 ΒίοΥΥ 88 (6 γα ἤδγγαίθα, 
Ναγ, ευθὴ γ᾽ οἐδη ηρα, 0 708 θείογα οχρί δῖα 
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“προσευχὴ ργανεον, δοκηονίοαᾶρο {παῖ ἤδΓα 1 τηυϑὲ να 
(6 86η86 οὗ ρτοβοῖιοῆα, οὗ ργαψίηρ ρίαςθ'1 Μοτθονεσ, 
1 τηυβί οὔβογνα (πδί οὗ διιοἢ ἃ ρῇγαβθ {Π6 ΓΘ 866ΠῚ5 [0 
6 πο οἴϊϑν θχδιηρίθ ἴῃ δογρίυγθ. Βρϑίάθβ, ἐπ 6χ- 
ῬΓΘΒ5ΙΟῺΒ δἰ ν ΟῚ. 14. σοὶησ οἱμέ 0. ἐδὲ οἱέψ ἐο ἐ᾿ὶδ ργο- 
δϑομοῆα, Δα ἤογο, σοὶηρ' ἐο ἐδπ6 ργοδοιοσῆα, ΔΤ ΘΧΔΟΙΪΥ͂ 
810}}}8Γ. ΤΠ ονα ἱπίουργοίδίοη ἢδ85 αἷβὸ {6 δὺ- 
{ΠπΠΟΠῚΥ οὗἉἩ 186 δυΚγιδὸ ψεγβίοῃ, δηὰ 18 δἀορίθα ὈΥ̓ 
τοοϑί ποάογη (ὐοπηηθηίδίογϑ. 

16. παιδίσκην. ΤΠῚ8 ψογά, γοηάογοά ἴῃ οὖν δεῖ": 
80η απιδεΐ, τηυϑὲ (88 ΡῬΘΑΓ8 ἴγοιη νἢδί [Ὁ]]ο 8) 51ρ- 
ΠΠῪ ἃ πιαϊά-δεγυαπέ, ΟΥ ὕζεπιαίο δίαυο; 8ἃ5 ἴῃ βδϑνογαὶ 
οἴἤϑῦ ραβϑβᾶροβ θοῇ οὗ [ἢ6 Νὸνν δηά ΟἹα Ταβίδιηθηίϊ. 

16. ἔχουσαν πνεῦμα Πύθωνος, ἰἱ. 6. ἀρτίαἰεα ὈΥ ἃ 5Ρ1- 
τι οἵ Ρυίῃ 8, ογ ἃ (ργεέοημαθα) ρσορίιοθίῖς βρίτγιι. ΤῊ 8 
ἙοΓὰ 18 ἴο θ6 ἀοεῖνοά ἔγοιῃ ὁ Πύθων, (νψἤρδηςο Πύθιος), 
8 σομημοη ΘρΡΙΠοἰ οὗ Αρο! ]ὸ. Νον βίης {Π6 Ῥυ(ῆ δ, 
ΟΥ γγθβέθϑβ οἵ Δρο!]ο, ργϑαιςοιοα {ἴπγα ἐνεηίβ, 80 (ἢ 6 
Ὠδῖη6 Πύθων σδπι6 ἴο θ6 Δρρ!ε ἴο ΘνθσῪ ἀθηηοη ὈΥ̓ 
ΜΠ Ο86 ᾿ηϑρ γα οη, ΟΥ δἴ ψῆοβθ βυρροβίίοη, δαΐυΓα 
ονθηΐβ ΘΓ 8 ρροδοα ἰο Ὀ6 ργϑαϊοίθα. Τῆυ5 Η68γ: 
Οὔτι.8 ΟΧρ]δίηβ 11 δαιμόνιον μαντικόν. Ηδησθο [{ νγ8 δ 
Ἰοησίί ὑγδηβίογγοα (ὁ ἴἢ6 θη ἐῤποηιδόΐυος ὮΟ ΘΙ6 
μα] θνοά ἰο θ6 806 ἰὸ ρῥγϑαϊοί [τυγΓὸ ανοης8 Ὀγ ἐποὶγ 
ἀϊνίηθ οἵ ἀϊδθο 1 δὶ αἰά. 80 ΡΙ αἱ. 414. τοὺς ἐγγαστρί- 
βθους Εὐρυκλέας πάλαι, νυνὶ Πύθωνας προσαγορευόμενους. 
Ἠβγο. Πύθων, ὁ ἐγγαστρίμυθος ἦ ἐγγαστρίμαντις. Τὰ. 
᾿Εῤρυκλῆς, ὁ ἐγγαστρίμυθος, ἦν δὲ γένος μαντέων, οὕς ὁμω-. 
γύμως Ἐῤρυκλεῖς ἔλεγον. ϑυ14Δ8 : ἐγγαστρίμυθος. ἐγγασ- ΄" 
τρίμαντις, ὃν νθνἦτινες Πύθωνα," Σοφοκλῆς δέ στερνόμαντιν, 

Ἐ ΤΠ18 ὨΔΠ6 8 ὁ ]ΟΏΪΥ ἀεγίνοα ἔγοιῃ πυθέσθαι, ἰο οοπεκὶὲ 
{πῖον το ηὰβ μα οὗἁὨ (Π6 ἴδπιηοιιϑ ἀεγναιίοη οΟὗὁὨἨ ἱμομδ ἃ ποη Ἰὰ- 
οδη40), οὐ ἔγοῃη πυθέσθαι, ἰο ρμίτὶ γ, ΟΥ ἔτοτῃ Ῥιξ, βοὴ οὐ Ηδηι! 
(δε. 10, 6.) : νοι ἴδ ἰηδεεα ἰἰδοίηρ' 11 αὖ οὐο, [ἰ 18 πηδηϊξεβὶ 
ἐπὶ ἴο σοι ἔδϑϑ ἱρηογθδηοα ͵ἰ8 ἤθγα ἴμ6 ρτεδίεδ νυν ἱδάοω. Τῆὸ ννοσὰ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ οδπλ6 ἤοῦ) 6 Εδβϑίογῃ Ἰδηριδροθ (ρεγθδρδ ἴἰπα Θϑηβογὶι) 

τ 6 οτἱρίη πὰ οἰγουπηϑίδησεβ τυῃϊο ἢ ἰοδὰ ἴο {{π6 Ἀρρε]!αἰΐοη δγὲ 
Ἰσεῖ ἰῃ ἴἰἸ6 ΨΊΕΘΥ τω ΐβδῖβ οὗἁὨ βαγὶν δηϊχυϊίΐγ. ὅ0 τῆδῖ Ὄνθὴ ἴῃ ἴπε ἃρ8 
οὗ (ἴοοεο ἱξ τυδβ 88 τηῦοὶ πο ἃ9 δἴ (Π6 ργεβθηῖ ἀδυ. ΕῸΊ ἴῃ 
᾿ι5 Τγεδεῖβε ἀς Ὀἰνίπαϊίομα 2, 57. (οἰϊοὰ Ὀγ νΥ6ῖ8.} μα {ἢτι8 νυγῖ [68 : 
Ἐνδηυῖθθα δ᾽ ηϊ νεϊυιϑέαια νη ἰοοὶ δ).ι8, πὰρ Δη 6} 118 1116 ἤοσοῖ, 
4ύο Ῥγιμὶδ πηθηῖο ἱποϊϊαῖα οὐδγοῖ ὀγϑοια. 

Φ ΄ 
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Πλάτων ὁ φιλόσοφος ᾿Ευρυκλέα, ἀπὺ ᾿Ευρεκλέους τοιούτου 
μάντεως. ϑοοῖὶ. οἡ Ατίβίορι. Ὑοερ. 1014. οὗτος αὖς 
ἐγγαστρίμυθος λέγεται ᾿Αθήνησι τ᾽ ἀληθῆ μαντευόμενος 
διὰ ἐνυπάρχοντος αὐτῷ δαίμονος. 

ΤΗς Ὡδίῃρ ἐγγαστρίμυθω να αἷδ0 δρρ]εὰ ο ἰΒοϑα 
ΘΟὨ)ΓΕΓΒ, ΟΥ Ἰυμρίεσθ, πα ροκβεθδδοθα [ἢ6 ἔβομ γ οὗ 
δρεδκίηρς «ἰε οἰοβθα 1ρβ8, δῃά οὗ σοηνεγίης (ἴ 
δοιιηἀ ἴῃ δι οἢ ἃ ΤΏΔΏΠΘΓ 88 [0 5061} ἴο σοι! ἴγου (ἢ 6 
6} ]|γ. ὅδο Οἷϑι".Ἅ. ἝΟ]οβϑᾶγ. Ηἱμροοσ, ἐγγαστρίμυθοι, οἱ 
κεκλεισ μένου τοῦ στόματος φβεγγόμενοι, διὰ τὺ δοκεῖν ἐκ τῆς 
γαστρὸς φθέγγεσθαι. (ὐη [Πο86 δε66 1)’ οΚίπδου [η ἰδ 
Ὠ εἰρη. Ρῇδφη. (. 9. Ρ, 91., δοίάρῃ ἀδ Πα ὅγε. 1, 4., 
ϑυῖς. ΤΏδΕ. 08ὅ., Ηφιμπιοηά οἡ [ἢ 18 6, δηὰ, 
δῦονο 8}}, δος) Ὠ188. Φ. ἀ6 φδογυὶδ νρίθειιη [δι ςἴ8. 
Νον νι ϑίθον [Π9 φίτὶ ἰῃ αιραιοη σθγ ἃ νθϑηίτ- 

Ἰοανδβί (48 ἸϑΥ (ὐοπηηεξηϊδίογε {{|Π|κ}, ΟΥ ἃ ῥτο- 
ΡΠθίοδε, ψῆο υἱἱοτοα ογϑοΐθθ ΝΠ ἃ οἷδδσ νοίοθ, 
οὐμηοῖ ὙΠ ΟΘΓίδΙὙ ὃδ86 ἀοίθτγηι θα. Εοὸσ Πύθων 
18, ἃ8 ΜῈ ἤανθ βθ60, ἃ β(Ψξρεγλοῖ πᾶρὶρ ἀρρ)μοὰ (ὁ 1πο868 
0 ΘΓ ἰογ ΘΓ (εγηθ ἐγγαστρίμυθοι. ὙΨΕΓῪ 
ἐδ τείθαι Ὀοννανοσ, 8 1π0 ορίπίοαῃ οἵ Ὠογ Πρ, ἰῃ 
ἰ8 ()088. ὅδογ. 2, 400, οἱ ἢ, ο5 (18 ραξβαρθ, διὰ 
8] ο ἢ, ἴὼ 16 δῦονς πιοημοηφὰ  ϑδεγίδεοη, ρῥ. 18. 
{Π8Κ (Βα (ἣφ ποριδῃ 16 νοΐ 09 Ὀ6 τϑοκοηρά ᾿ῃ {δε 
παπιῦοΓ οὗ υεηένγἐἐοημδδέδ, δηςσα {ὐκθ δδογίρθεθ ἐο ΟΣ 
ψοτάβ ἀἰσέϊποέίῳ ῥγοηφιποςξᾳ, ἀχὰ δβᾶγε ἰμδὶ δῇς Το ὐ. 
ἰορῳοά Ῥαυὶ δῃα ιΐβ ΘΟζ 8 ΪΘὉ8 ; δηὰ {πϑροίοσγα ῥσο- 
Ρδοςίρα ἴη 86 σουγϑα οὗ ψαϊκίβρ (προ ρσῇ ἐπ δἰξορίε: 
ἉΌΏΘΓΘΔΒ ἴΠ 6 ἐγγαστριμύθοι δορὰ [ο. ρτοηοιηος ἐποὲγ 
ΨΟΓΑΒ [ἢ δοῦιθ ἢχοϑα ρῥ͵δοθ, ν᾽ οί ΟΣ οἰεϊχρ οὐ βίδῃα- 
ἱημ." ὕὕπαον {686 οἰγουϊηβέδησοβ, {πογοίογο, (ἢ 
ρα πγηϑὲ ἀοηοίθ ὦ σὶγί εοἦο ἀᾳά ἐς «ρ'σὶξ ψ α 

γορλεί. (Κυΐη.) 
1 φῃ ΓΟ δδβοῃί ἴο {ἢ Ἰφαγποά (οιιπιοηδίογο (δαί 

ἴΒ6ΓΘ 19 η69 Ῥγοοῦ τΠδὲ {π6 σαὶ ψὰ8 δὴ ἐγγαστρίμυθος 
(ἰδουρῇ Δυρσυβίίζῃ βοοιην ἰο ἢδνθ 80 εἰσὰρεεῦ: Ὧοξ 

Ἔ 80 ἴδ νεη(γ]οηυϊδίφ οὗ οὖν ἀδγ8 (1 Ὀοὶδθπ.) τοημέγε ἃ οεσίδίμ, 
δηὰ ρμεγῆδρθ ῬΕΓρΟΒΟΪγ δὰ ΟΣ δὲ ᾿φωϑὲ ἰδνυοιγοωίθ, μίδοε ἰῃ 
80η16 ΤΟΟΌ: ὭΟΥ 8. ἴ ΔΌΤΑΓΕ ΒΟΥ ϑνε ογεξ μεοίαμάοι ἰο εαέδἐὲ 
(δεῖς δὶ τυδὶ κίηρ ἀδουΐ ἰῃ (Ππ ορεβ δἱγ.' 
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ἀο 1 566 ΔΥ ρΓΟΌΔΡΙ ΠΥ ἴῃ 1Π6 ορίηΐοη, δχοθρὲ Οἢ᾽ 
16 μὴ αρλδιαρ ες ἰαιὰ ἀονη ὈΥ̓͂ ΕΆΓΊΟΓ Βηά οἰἤοΓΒ, 
1μ8ὲ 886 Ψ88 ἃ τηοΓ ἐπιροδέγθδθ, ψΙ ὮΙΟἾ 18, ΠΟΤΘνΘΓ, 
πΛΙΟΣΪΥ ὑηίθηδθ!ο, δηά αἱ νϑγίδηοθ τ ἢ 1ὴ6 ψΠοΪ6 
οοτηρίὀχίοη οὗ [Π6 βίογυ. ΥὙδί 1 ἀο ποῖ δργθα ΝΙΝ 
Βεηβοη, Μ|ο 6115, Η6ζΖοὶ, Ηοἰητὶςἢ5, αηάὰ Κυϊησεί, 
{μαΐ 8826 ννᾶϑ 8Π ἢ γβίθσιοκ, οὐ ᾿ηβίο Κ ρογϑοη, οὗ, 88᾽ 
1ΠΘΥ 5880, ἴῃ [πὸ ἰδηρυαρα οὗ τὲ {{π|6, ἀωπιοπίαοξ, 
δη(ἰ 85 ᾿γΠ 16 ἈΔΥ ὈΥ ἢΟΥ ἀἰϑογάθν ἴὸ ἔαπον ἢθγ- 
56 1 4 Ρυιηΐα, δηά ἰδὲ νῆδὶ 8ῆ6 υἱἱογοὰὶ 89 ἔγουι: 
{Π6 ΡΠ ΟΝ οὗ βοῖπδ ροά. [Ιηάορ66, {{|8. ἢγρο- 
[Π|6818 1168 ὌρΡΘη ἴο ΙΏΔΗΥ ΟὈ]ΘΟΙΙΟΏ8, δηαὰ δπιοηρ 
οἴδοτα ἐλὶσ, (δι [Π6 ψογάβ ἰῃ μη ϊοῆ 886 15 ἀοϑογιθοά 
δ.ΓΘ ποῖ δ} {4016 ἴο 8ἃ Ἰυηδῖϊς, οὐ ἀοριηοηΐδὸ. [1ἢ- βῃογί, 
10 ἸΏνΟΙν 68 ΤΏΔΩΥ ποῦ αἰ! οιΠ{168 (ΠΔη {Π 6 σοιπποη: 
Θη6, ἡ ὨϊΟἢ 15 δίοηθ γοοομοι θ40}]6 νυ ἢ  1Π6 ψνογάβ οὗ 
δύ. ΓΚ6. [ΙΕ 15 ρίαῖη {πὲ 85.. Ῥδὺ] δηά δὲ. 1Κα 
οὶ τπουρσῆςξ ἰξ 86 τϑαὶ ροββϑββϑίοῃ ὈΥ δοηιθ ϑρὶγὶὲ, 
ΜΠ ΙΟ ἢ (ΟΥ̓ ὉΠ6 Ῥουιηϊβδίοη οἵ (ὐοά) δηδθίθα Ποῦ ἴὸ 
υἱῖϑγ αἰν! Δ 058, (6}} ΟΓ 65, ὅτο, εὐ 

16. ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις α. μ. Ἔρ- 
γασία, ἰτοτη ἐργάξομαι δἰση 1 ῆ68 “ ἃ πα ἶηα οἵ πηόηοΥυ,ἢ 
“« σαἰηίηρ ἸΠογΘ," δη, ὈΥ ἃ πηϑίοηγμν, ραΐη; " 88 
66 δῃὰ ἰῃ νογ. 19, 924. ὅ6ε6 Βρ. Ῥβϑᾶδγοβ. 

16. τοῖς κυρίοις αὐτῆς, ἦδ!" πιαδέογΒ. ϑοίὴθ (οιη- 
τασηίαίοῦβ ἤανα βία} 066 αἱ ἐῃ 6 ρίυγαὶ, ψὨοἢ ΕΊΒΟΠΟΓ 
ΜΟΙ ἰΑΚ6 ἔογ (86 βίηριϊαγ. Βυΐ οπαϊϊαροβ οὗ ηυ1-" 
ΘΓ ΕΓ σοπῆηρα [9 δογίδ! ἢ ο8568; δηὰ (ἢϊ]5 15. ποῖ 

" ει ϊεὶπ Ὡρμορί(εἷν οὐΐε8 Ὠοιηοσι. ὁ. Νεδονῦ, ὡς αὐτῇ ἡ ἀπὸ 
τοῦ σώματος ἐργασία οὐχ ἱκανὴν εὐκορίᾳν παρεῖχε». Ατίϑίοί. ΒΤ, 
4, 8. οἱ τὰς ἀνελευθέρους ἐργασίας ἐργαξόμενοι. 50. αἷδο Χβεη.- 
Μειι. 8,10, 1. (οἰϊεὰ ὃγ Κυΐπ.) τὰς τέχνας ἐχόντων καὶ τῆς ἐργα- 
σίαε ἕνεκα χρωμένων. εἰϑιεΊΏ, ἴου, 85 (Ὧς Το] οννὶπρ; Παταοτγοῦ5 

ἔτοιῃ δΒ δπίϊδης Βοπιδὴ Οομιθάϊβι : “ Νοὺ Παῦθο ἀδηΐϊαυσ 
πδιοὶ Μαγϑιηλ αὐρογθη), ΠΟῺ νίοδῃ 064 δΓυδρίοθϑ, ΟῚ 6 οἶγοο δϑῖγο- 
Ἰοροθ, πο ἰϑβϑίδοοϑ Ἷοη)δοΐοσεβ, Ὡοῃ ἱπίεγργεῖθ δοπιπὶ τὰ; πόη 
ΦὨΐτὰ δυἠΐ ἰη ἀγία ἀϊνϊηἱ δι δεἰεητλ. 564 βυρεγοιϊ(ἰοϑὶ νϑῖεβ ᾿πηριι- 
ἀοοϊοδαμς δείοὶ!, δυὶ ἱπογίοβ, δαὶ ᾿πδαδὶ, δαϊ 4 115 ἐμ εβίαϑ ἱπορεγαῖ; 
φυὶ 5υὶ ᾳιιεροῖὰ5 οδιιδὰ ἤοῖδ8 ϑιιβοϊἰδῖ δϑαπίοδβδ ; ἡ οἷδὶ βειυϊθδη 
Ὧθῃ δαρίυηϊ, ἀἰκοσὶ τωοῃδίσαηϊ τἰδηὶ; αὐὐσβ ἀἰνὶτἰΔ6 ΡΟΪΙ οΘὨξοΓ, 
8} [ιὶϑ ἀγβοϊιπηδῶ ρείυηϊ: ἀδ [γῖ8 αἀἰν!Ε115 δἰ δὶ ἀεἀυξαηὶ ἀπαοβιηδπι, 
τεἀάδηϊ οπίετα." Ἐππίι5. λὰς 
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οὔβ οὗ ποῖ. Οτοίϊυβ οὔβϑγνϑα {πᾶὶ ἐπεγα πρῃΐ ὈΦ 
ἸΏΔΗΥ πηλϑβίογθ ἴὁ ΟἿδ αν: ὑὰΐς ἢοϊ ἐπ δοέξάμεπε, 
ΨὨΙΟΒ 1 ἰοανθ ἴο [ἢ6 οἷν! } Δ Π8 ἴο δχρίδίη. 7 αἱ οἰ, 
Βονόνογ, ν ἢο 149, ἴῃ [15 Π᾿ϑϑογίδιϊοηϑ, οηἰογρα ᾿πΐο 
δὴ Θχίθηβινα δχϑιῃιηϑδίοῃ οὗ εἰ6 βι0]εςί, 56 }ν8 {Ππδὲ 
1818 οοπιηιοη Ῥοββθδϑίοῃ οἱ ἃ βίαν νἂϑ ὑοΐ τηγα- 
φιεπέ : δῃὰ 6 ἴγδοθβ (Π6 σαυ86 οὗἉ (ἢ]8 ἰο (86 ρτο- 
ΡΕΓΙΥ 1{861, ψ ἢ ϊοἢ οἴζαπ γοιπδί θα σομπηοη ἴο 56 ν6- 
ΤᾺ] Ὠοίτβ, 88 δἷδο ἴο (6 Ὠϊμῇ ργίοβ οὗ {{ποβα βἰανθβ. 
ἔγο ψ]ιοῖη ΔΠΥ ρΓοαΐ ρα Ψ88 0 με αχρεςίοδα. 

17. κατακολουθήσασα. ὙΑἸΟΚΠΔΟΥ ον (ῃδὲ (ἰδ 
ῬΓοροβίἑοη κατὰ 8 δῇ ἰηϊθηϑίνα ἔογοθ; ψῃϊοῦ [8 
νΘΓΥ ἐγοηαυδηΐ, Ὀοΐἢ 1) σοιμροδιίοη νι ἢ νογῦ5 δηά 
νι πουῃ8 ; οὗ νἰο ΨΜαίοκη, δ άποοβ ξανογαὶ οχα 
8ΙΏ} 68. ὌΠ 

17. ἔκραξε, λέγουσα" Οὗτοι ---- ὑψίστου, ΤΠ ἀρρεϊ- 
ἰδίοη δοῦλοι τοῦ Θεοῦ Πδὰ ὕδθη δρρ)]ϊοἀ ἰο [ἢφ ρῥτγο- 
Ῥμαῖβ; 8η6 Ψψ85 ρίνεοῃ ἴο, 8Δηἀ Αϑϑυμηθα Ὀγ ἴἢ6 ΑΡροθ- 
τἰ658. (566 ἤοπι. 1, 1.) Τῇ ἔσει 88 Δρρ] 164 νὰ 
Τοίδιθποθ (0 {Ππδὶγ Ὀϑίπρ' εβρθοίδιΥ ἀευοέεά ἰο Οοά, 
δοα Ψοῇ. 1, 1. 12, 6. 2 Κίησβ 9,7. Δ4υά4. 2,8, Αμά, 
Ἔνθ διμοηρ (ῃ6 (ἀθοη{1165, ἰπο86 Ψν ῃο ἢδΔᾷ Ὀδθη ἀδὰ!»- 
οδίθα ἰο (ἀοὰ 88 ρῥγεβϑί8β ψογο οδ θα δοῦλοι θεοῦ, δὲδ 
Ἐλγῖρ. Ιοη. 800., [ρ]ι. Τ. 182., ΡΠ η. 218., δηὰ ΟνἸα.. 
Ἐαβι. 8, 46. (Κυϊη.) Μογὸ δχϑιῃρ[98 ἴὩΔΥ ὕὉ6 566 
ἢ ΕἸβῆθσ, ἴἰο ψῃϊοῆ 1 δαὰ Ὠἱοίον. δο. 8, 340. κα- 

" λοῦνται οἰκέται τοῦ Διὸς. 
, αγίθιιβ γθδβοὴβ ἤν θ6θῇ ἀδθνιβοὶ Ὀγ ἴπ6 χϑοοπί 

(οιμιηδηίδίοιβ ἢν (Π6 ψὶτὶ τη846 υὁ6 οὗἩ [18 6χοϊα- 
τηδίίοη, οδοὶὶ δα δρίαα ἴο (ἢ6 ραῃογαὶ Ὠγροιδβὶβ τηδίῃ- 
ἰαϊηθα γαβρθοίηρ ἤθγσ. Βυῖ ἴΠ6σο 18 ἢ ργϑαΐον αϊέ- 
ΠουΪΥ ἴῃ δοοουηζίηρ ἴον [δ οα {π6 σουσμπηοη ἢγρο- 
1Π6815, οὗ ἃ γοαί ρμοδδοδδίοη, [πΔῃ οἢ δὴν οἰμογ, [ηἀοοά, 
1 πουϊὰ βογίουβὶν ἀδριθοδία {6 ἴοο ουγίουβ δηὲ 
ῬτγηρΡ Βρ|Γ0 ἢ ἡ Ιοἢ βρϑουϊαιίοηβ ΟἹ αι οβίϊοης 
δοδιςθίυ, 1 δ 411, ἀθίθγῃ δῦ], ἂγὸ δὶ 1ῃ6 ρτϑβθηΐ 
ἀδν ρΡυγβυθά, δηά δραϊηϑδί νοῦ βιυάοηῖβ σδηηοί ὃς, 
ἴοο τπηποἷ οἡ (Π6ὶν συδγά. 

18. διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος, ισεαγϊεα ομέ, ἐλογοιρ λέν 
εὐραγὶοα. ΟἿ διαπον. 866 (ἢ ποία οἡ 4, Φ. Ῥαυὶ ἀϊά 
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Ὡσῖ, 11 866Π18, σἤ 186 0 ἢᾶνα 810 }} ἃ [65{ΠΠἸΟῊΥ ; Δα ῬΙΌ" 
ςθ6ά5, ψὶπουΐ σίμογ ἀοαγ, ἴἰο οχροὶ ἴπ6 ἀδιποπὶ 
ΟΥ ΓΑΙΠΘΓ, 85 ΠΙΔΗΥ͂ Γεσθηΐ Οὐπμηδηίδίογβ [6}} 18. 
οαγα ἐμέ ἀΐδεαδθ; ἴῃ ἀοϊηρ' ψὨΐοἢ, ἢ8 Θρθδκβ (58 γ' 
{Π6 }} 81 401γ ἴο {86 Ρορυΐϊὰγ ορίπΐοη 8ηα π6 ἡἐχϑά 
δάεα οὗ 6 Πρεδεὶς, Βαϊ {815 νίον οὗ [Π6 500] 6ςΐ, 
ΒΡΘΟΙΟΙΙ8 88 ἰΐ 15, 15 18 0]6 ἴο βίγοηῃρ; ΟὈ]Θοίοη 5, ν ἰοῦ 
ΤΥ ᾿Ἰτ118 Μ1}] ποῖ Ῥδυπ πη6 Πογα ἰο βίαῖθ. Ὑπὸ 
ΤΟ ΔΙ Πρ ογ 5 ΔΓ 80 ΠΟ] ΘΏΓῪ Ρογβρίοιιοι!8. ' 

10. ἰδόντες---ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας. ΜᾺ ]ςΚ- 
ὯΔΟΣ, 1η ἢ 158 ϑοῃοαϊδϑη. 884. μ85 ορβεγνθα {δὲ ἐξέρ.- 
εσθαι 15 ὯὨῸ ΜἬΘΓγα οἶβα 564 οὗὨ (πὸ ““ νΔηϊβιηρ οἔ 
ΟΡΘ,᾽᾿ Ὧογ ΨΟΙ]α 11 Πα γα, Ὀυΐ ἴῃ ογάδγ ἰο ἔογηι ἃ ραγος 

ποπιαδία τὰ τῃ6 ργϑοθάϊηρ ἐξῆλθεν. Τὸ [ἢ}}5 ἐαέέεν" 
Ῥοϑιίοη 1 δββθηΐ, Θβρβοῖδ νῦν 88 (ἢ 6 ἤρῃτγα 18 οἰβον θα 
ἰουῃά ἰὴ τῇς Νεὲνν Ταοβίδιηθηΐ ; θυΐ {Πΐ ἐξέρχεσθαι 
18. 0 τυΐθγ8 6886 Δρρ]}6ἃ ἴο (ῃ6. νδῃ]8Π1ηρ᾽ Οὗ ΠΟΡ6, 9 
ἴοο Ρθο]ἀ 8} 4586 ΓΟ [ῸΓ δουθῃ 80 ὑγοίοιγ ᾿οασηθᾶ 
ἃ ΡΠΠοΙορίβὲ ἴο δα, σοηδιἀογίηρ [π6 ναϑὲ Ἔδσχίθηϊς οἷ 
Οτεοῖς Ἰτογαΐισο, δηὰ Π6 {Πἰπη|6 ρονγογα οὗ (ῃ6 
Ὠιπηδῆ ΤῊΘΙΠΊΟΓΥ, ἜΠ6 μογὰ 18 οἴδθη υβεά οὗ {πό 
Ῥαδοὶηρ αἰυαν οἱ ἐΐοιο, ὈοϊᾺ 1η ΧΟΘΠΟΡἤοη δηα 1)6- 
τιοϑίῃρηθθ. [{ 8 ψ6}} γθῃηεογρά 1 ΟἿΓ νθΥβΟἢ σΌΠ6. 

. 190, ἐπιλαβόμενοι. δ66 (6 ποῖΐα οἡ 9, 97. Τά 
ὙΟΥ5 ἕλκειν Δη σύρειν, ' τηυϑῖ Ὀ6 οὐϑεγνϑά, δγο, κὸ 
1π6 1, σαρεγο, 866 οἵ {π6 ἐεα ἀπο αἀὴῷ ὁη6 αισαν, 
ΠΟΙ ΘΓ ν]ο θηΕΥ οὐ ποῖ, ἴο {τ|8] ΟΥ ῥγίβοῃ. Τὴ 
ἄρχοντες ἃΓ6 [ἢ 6 84π16 τ] {Π 0586 ΨἘΟ 8Γ6, ἴῃ [6 Ὠδχὶ 
γΟΓΒ6, ΠΔ]16ἃ στρατηγοὶ. ΤΠ6 ΦΌΓΠΙΘΡ 866Π|8 10 ἢανο᾽ 
θδϑθὴ [6 σοπογοί Δρρε ]δίοη ρίνεη ἴο 8}} (ἢ 6 παῖ» 
ἐγαξο5 οὗ τῷ ῬΒΠΙρρίδη8 (ἰ. 6. κριταὶ), Δα στρατηγοὶ δ 
ἴΏΟΓΟ Φρεοίαί ἀεῆηπηοη οὗ (6 ρεγβοηβ. (Κυ]η.) 

Φ0. καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺβ τοῖς στρατηγοῖς. ΤΠ 
ΒΟηΔίοΟΙΒ ἴῃ {Π6 πιμρῃοὶρία δὰ οοἰοπὶα ποτα βιυ]6α 
ἀεοιιγίοπεβ. (866 (ἴο. τὸ δεσχί. 4. δηὰ Εριβί. Εδπ. ὅ, 
18.) Νον οὗ 1Πο086 ψῇῆο ἀϊβομαγρεᾶ ἴθ ἤθη {Π6 
οἴἶδοσ οὗἉ οἰϊοῦ παρ ϑίγαίθβ, {Π6 ἤδπι6 νι ψ "ἢ (ἢ 6 
πωηῖδεν Γ᾽ Ῥεγβοησ ἴὸ ψ Ὦοπ {Πᾶΐ ἐπΠΟΙΟ ͵Ὑὰβ ΟΟπὶ- 
τηϊἰο. [ἢ βοιηθ 1 ψδϑ8 σοιημη [64 ἰο ἔτσο, ἰῃ οἰἤοΓς 
0 70", ΟΥ ϑοϊηθίηιο8 ἴο δὶ; ἤδηφα 0416 ΘΙΓΠΟΓ ἀμ. 



ὥ42. ΔΟῚΒ ΟΣ ΤῊΞ ΑΡΩΔΤΕ(ΈΒ, ΟἜΑΡ. ΧΥΣ. 

τὠρυυΐνὲ, Θμαίμοτυϊγὶ, Οὐ Σεοῖγ, ὅδ}ὲα Βιβοπ. 46 δηί!η. 
7υγοὸ [ἰδ] 9, Φ. ΑΒ ἴἰο στρατηγὸς, ᾿ῦ ῬΓΟΡΟΤΥΙΥ δ᾽ ΠΏ Π65 
8 οὐπιπια εν ΟἹ ἰγΌοορϑ. ἫΝ 88 στρατὸς Ὑ88 880 36 ἀ 
οὗ (Π6 σταδί θοήγ οἵ (06 ρϑορὶθ (866 δορῆ. ΕἸ. 7γδς. 
δηἀ ϑρδηῃοίτη οὐ Ψ}1}84η Οτ. Ρ. 7δὅ. δῃὰ ἀβ υὑϑὺυ 
Νυμπιίδια. Ρ, 697.), 80 στρατηγὸς Ψ88 τηοσ!ῆρῶ, δηα. 
(ἢὰς (Π6 ψοΓαὰ οδηο (0 ἀδηοῖς ἃ οὐυϊέ "πααὶεέγαέε. 
Ἐνδη διποηρ {6 Βοιμδῃβ ἔπογα ψ6ΓῈ ῥγείογβ, Ὀοιϊἢ 
το ΠΠΔΓΥ δηὰ οἰν!]!, τς ἢ Ἰατίογ υδ6α ἴο δᾶ δηὰ ἐθ- 
οἰάθ σδι8δο8. Νοῦν ἐλοδε, ὉΥ {6 Ποιηδαῃδ οα] δὰ 
»ναίογεε υτδηϊ, ψϑγὸ Ὀγ {16 ατρϑεΐῖε βιγὶθα στρατηγοὶ. 
δὸο ΠὨιοᾶον. δ᾽΄. 4. Ρ. 893. οἱ κατὰ τὴν πόλιν στρατηγόι. 
ΤΙ {{|6 οὗ Ῥυαωέον τῃ6 τουῃϊοῖρα! δηά οο]οηίὰὶ ἀμ- 
κπισίὶγὶ υδε ΘΒΡΘΟΙΔΙΪγ ἴο (Κα ἴο μαπηδοίνοθ, [Ὡς ἢ 
ἢδα, Ραγῇδρβ, εἱ ἢγδοί, Ὀθθ ρίνεη τῃ6π| Υ͂ σσυτίεδγ. 
Ἐϊ, δίηοα δ. σο]οὨ δα δηὰ τη] οἱ ρ᾽85 υϑ0α δία- 
ἀϊουδὶν το ᾿1πλϊαῖα ἰἢς ἔογω οὗ [86 ΕΒοτηδῃ τερυθῆς. 
80 (Ἰσοίο Αργαγ. 2, 84. (ϑρθακίηρ οὗ (6 Πυυμν γι 
οὗ Οβιαρδηΐβδ,) ““"Οὰμ ἴῃ ςεοίογϑ σο]οηὶα Ὠυιυιπιν τὶ 

οἰἰδηίυς, ἢ: 86 Ῥιγωίογεβ δρροίϊασὶ νοϊθρδῃξϊ." 
Θρῆσα ἰδθ68δ0 Ὠυυῦταν!β ΈΓΘ, ἸΏ Οτοοῖ, Το8] 16 στρα- 

τηγοὶ, Δῃα (ο (6 οἾ455 οὗ δας! λυ νὶγ5 δοϊοηροά 
{μοδ6 σοῦ ἔλκθ [88 θα οδ)ϑῶ στρατηγόι. 8.66 
ϑραηἢ απ ἀβ υϑὰ Ναπι. 697., Ηεἰπείυβ Εχαγο. ὅδογ. 
805,, Κτοῦθ δὰ ϑδοτοῖ. Διἤρη. Ρ. 92., Ἦαἱοβ ἀς 
βίγδίασια ῬΏΠΠΡΡ., (δδδῦροη σα Αἰδμθῃ. Ρ. 873.. πὰ 
Μυμρίδο οἱ δῖα ραδβαρο. (Κυξῃ.) 

Οὐ ομογ 8,ρηιϊθοαιίοηθ οὗ στρατηγὸς βενεΓγαὶ Θχβῖῃ- 
Ὀἰεβ δγὰ δάάδιιοςαα Ὀγ ἡ εἰβεδῖη ἤτοι Αςδ]. Τα. 449. 
Ατέεδα. 4, 61. ὅ, 86. Ατσείδῃ Ἐρίσξ. 9, 1. ᾿ ΤἢπΒ ἴῃ 
{Π6 1,δἰἱη Ψεγβίοη οὗ ἰῃ6 (οά. (ἰἀπί. ψὸ δανα γγιίο- 
γίδιιδ, Δῃὰ ἴπ ([ἢ6 νυϊβαίε παρὶσίγαίδια. ΝΑΥ, Υ εἴ. 
ΤΟΙ ΔΓΚΒ, [ἢδὲ (6 Δρρε!]δέλου 5:}}} δυδεὶξίο αἱ Μϑββίβ, 
ΜΝ ΏΘΓΘ ἴῃ6 πιαψον οἵ [Π6 ΟἸἿΥ 15. οδδεὰ γα ϑέγαάσϊ!ρο. 
δ ζοῦν}, οη ΟΠ ασῖ:. 447. κηὰ Οὐϊο ἀδ φύΠὺ9 
οοἰοπίδγυπ), Ρ. 8366. 8644. | 

40. ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν. [ἱ ἰδ }ιμ{ ΟἹ ΟΌ ΒΕ 
οὈθετνοὰ ἱκὶ ϑοδάτιαρο, ἰδαὲ, (πΠουρὴ ἐδ ΓΘ 5 οἷ 
το σὶγ! δὰ ποῖ ΟἿΪΥ Ἰἰοεὶ 8}} ἰς χαΐη {πον νρῃ 
βανθ ταδήβ Ὦν (ἢς ρμτγδοίϊςο οἵ {86 γί βῆ ρχοίδδδεδθ, 



ΑΟἹἿΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙΕδ, ΟῊΑΡ. ΧΥῚ. δ9 

δυΐ ΠΠΚοννῖδ τ μδί {πο γ τὐϊρης ἕδνα βοϊὰ ποῦ (Ὁ ἰῇ 
ΘΟὨΒοημΘΏς6 οὗ (ο56 ΘΧΟΓΔΟΓΔΙΠΔΤΥ αυ8}1{168, Ἡ ΠΙΟἢ 
ΘΙ ὨΟΝ ΟΘΔΞΘΩ͂, γοί 88 (ἢ ἰαννὸ Ὠδ]6 ἼῸ ργονίϑί οὔ 
ἴοσ 8ὴ δνθηῖ οὗ (ῃἰβ Κἰπά, {86} {δουρῆϊ ῬιΌΡΟΓ τὸ 
ρστουηά {π6ὶγ δοσιυβαίΐοη Οἢ 8η αἰϊοιηρῖ [0 ᾿ηἰγοάπιος 
ἃ ΠΟῪ ΓΕ ρίοη, ψ Π]οἢ 88 ἱπάοοὰ ἐογυϊἀἀθ ὃν (ἢ 6 
αν. Κυϊηοοὶ, ἴοο, το αγκ8, (ἢδ΄ ἢ 88 ηοΐ δἰ οσοὰ 
διηοηρ ἴῃ6 Εοπηδηςξ ἰο ψΟΓϑἢΡ ΔΠΥ Οἱ, ΟΥΓ ΓΟσΟμ- 
θη 6 ψογβῃρ οἵὁἨ δῃγ, θαϊ βυοῇ 8ἃ8. Ψψϑγ ὁγάθγρὰ 
Ὦν ρι 0] 6 δ ΠΟΓΙῪ : ΒΕ δηά τποιρἢ Ἰηἀ 66 (85 Υ αἰ οἢ 
ΟὈβογν 68) {ΠΥ Ῥογη 64 ἸοτοΊρηοΥβ [0 ψογβἢΡ {Π6ῚΓ 
οὐ (ἀοὐϑ ἴῃ {ῃ6 οἰἴγ, γοί 10 ννᾶβ ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 ἀοη8 ἐπ 
»γϊυαξο, βθοτοιίυ, δη4, 88 1 ψοσγο, ὈΥ βἴθδ ἢ, δηά ἴῃ 
διιςἢ ἃ ὨΔΏΏΘΙ 88 58οι ἃ ποΐ 1ηἰογίογθ ψ ἢ, Οὐ Ἐ6 
ΒΌΥ Ὠηἀγβησα ἴο, {Π6 τὶΐδβ οὗ [6 ΘΒ ἢ θα τοὶ» 
ίοῃ, ΟΥ̓́ρίνο ΔηΥ ΟσΟΆΒΙ0ὴ ἰο Εἶν] αἰ 5βθηδίοηβ. “1 
ψγ 8 ἰῃογοίογθ ποῖ ἰνἣι] (ςοῃ 65. 6) διηοηρ 108 
Βοιηδης ἴο γϑοοιϊῃηθηά ἃ πεῖῦ το σίου ἴο 186 οἷί!- 
Ζ6Ώ8, ΟΥ Θνϑῆ δ(ίίεπηρί ἴο ἀσίδος {Πθπὶ ἔτουι {πὲ 
ΜὨΟΝ δὰ Ὀθο φβία 8 η6α ὈΥ ῬυὈ]1ς δ Ποῖ, 
Νον ἰδκίηρ᾽ 4}} (ῃΠ686 {ΠΠηρ8 1ηἴο ἄπ οομβι θυ θη; 
ἰοροῖμογ στ (Π6 Βαίγεα οὔ ἴ[6 Βομδῃβ ἰονψατάς [ἢ 6 
2 ν5 δὰ {δμεῖγ σεϊσίοη, δῃηὰ Ὀϑαγίηρ ἱπ αὐἱηά {πα 
Ἡ ᾿ 88 {86 ὈΥΠΏΔΙΥ ἀυτγ οὗἩ [88 ρτγονιηοῖαῖ, σΟΙ 14], 
ΔΛ ΠΠΙΟΙΡΑΙ πἰαραίγαίθα 0 Βανδγοὶυ ῥαη δῇ. 8}} 
δε (ἰοῦ δ ΡΈγβοῆξ, ΟΥ [086 ΨΠ}Ο ἴῃ ΒΗΥ ἯΔΥ δΒέσγοὰ τῇ; 
86 τοί τε]89 οὗ 1π6 ρθορῖο, δῃὰ ἰο σχιϊηροδῃ, ΡΥ Ψ ῃδί- 
ΘΨΕΟΣ ΒΊΘΘΏΒ, ΓΒ] η9᾽ 86 10} ΟΥἩ Τὰ}, ΝΘ 8 ΘΔΒΙΥ 

Ἐ 80 δεῖν. οἡ δ γρ. ΖΞ. 8. 187. (εἰ ἐοὰ ὃν ἤεἰ5.} Οδυίααι ἔσασπί 
εἴ αρμὰ Αἰμϑῃΐεηδβεβ εἴ δριὰ ἰζομλδῃοδ, ἢ6 αὐἷϑ Ὠονδβ ἰμἰχοάιοογοῖ 
ΤΕ] ρἼομοΒ : ὑμᾶς εἰ δοογαΐεδ ἀδῃημαῖυβ εϑὶ, οἱ ὉμαἸ οὶ νὰ] Φυδεὶ 
ὈΠῸΕ ἀαρυ}ο. ὑκὶ. Ραμ Βεηίϊεοηί. Ν.. 41, 4. Οὐυἱ πονββ εἰ υδὰ τεῖϊ 
ζαϊΐοπδ ἱποορηϊδ8 τε ίσηος ἱνἀπουηΐ, εχ αυΐδυς δηϊτοὶ Βοτοίητιε 
την Δ τ, Ὠοηοϑίϊοσεβ ἀδρογίδηςζιν, Ὠυτ ΠΟ Σ68 οδρὶϊα ρυῃ ὉΓ. 
Τὺ αἷεο Αὐυρυδίωδ. (88 ννα ἰδασῃ ἔγομι ϑιδίοῃ. Υἱί, Αὐρ;. (, 98.) 
δἰυἀϊουλῖγ δά βεσεὰ ἴο ἰδ6 γε] θη οὗ Πἰ5 ἐογείδι θσβ, δῃᾷὶ Ὠ6]ὰ ἰοσεῖῃ 
ΟὨ68 ἴῃ οοηίειωρΐ, τη αι} οὗ {πῈ δάνϊες οὗ Μίεβοθηδβ, τεοοσάϑὰ ὑκ 
Ἀὶο (888. Ρ. 492. τὸ μὲν θεῖον πάντῃ πάντως αὐτός τε σέβου, κατὰ, 
τὰ πάτρια καὶ τοὺς ἄλλουε τιμᾷν ἀνάγκαξε, τοὺς δὲ ξενίξοντάς τι 
περὶ αὑτὸ καὶ μίσει καὶ κόλαϑε. ΓΘ δϑμδ 186 Ὠρσσαίεά οἵ Τίδεγεμε 
ἀν ΥὟ. ΤΊ. «. 96., ἌΔΙοΣ. Μᾶσχ. 1, 3. βορὰ νγ 9, 1ὅ ΣΝ 

ὉΪη. 



δὅ94 ΑΟΤ8 ΟΥ ΤΗΝ ΑΡΟΞΤΙ 5, ΓΗΑΡ. ΧΥᾺ 

δ8ὲ6 (ἴ6 γθαϑδὸη ΨΗΥ [Π6 δοουβ6Γ8 γοβογί (0 {Π6 ομαῦρό 
οἵ ἀυγρυ! θηοα πη 86 ΔἸ ἤοῃ, δηὰ ΨὮΥ {πον ααά ἐδὲ 
οἰγομδέαποο ᾿Ιουδαῖοι ὑπάρχοντες, ΜΝ ΙΟἢ δυρρεβίθ δὴ 
διρτανδιοη οὗ {π6 οβδηςθ, 38 ἢδνίης ὈδΘΏ σοπλϊῖ- 
εὖ Ὀγν 1ῃο86 ψο ψογ Ὀοιηά (0 βῇῆον ἃ νογῪ αἰΐ- 
[εγθηΐ σοπάυςί. Μογθϑονϑγ, νὸ 5181} β66 ΨὮΥ ΠΕ 
Ἰηδιηυδίοα δῇ δἰἰθηρίὶ ἰο ργοδοίψίε Ποπιαηδ, “ΠΟ 
ΕΓ πο ἴο Δάπη 8ΠΥ͂ ἔογείσῃ τε ρίοηθ. ΠΟΥ͂ 
ΟΥΓΔΙΏΪΥ, ἰοο, οὐ 41} πηθητίοη οὗ {Π6]γ 1088, ἰϑϑέ {Π 61 
ΠΏ ΡΑΓΕ ΠΥ τηϊρης θα ϑυβροοίοη, δηὰ {Π61Γ δοοιι88- 
κ(ἰοη Ὀ6 βμθβ' ρος ἴο τη8]1ς 6." (ΔΙ οἰ.) 

᾿Εκταῤῥάσσουσι 16 ὈῪ Κυϊηοοὶ βυρροβεά ἴο δὲ ρυὶ 
ἴογ {Π6 δἰπιρίθ. Βυΐ 1 866 ΠΟ σϑδϑοὴ ΨὮΕΥ {ἴἱπ6 ἐκ 
δου !α ποί Ὀ6 {πουρῇξ ᾿πέθηβίνο : 8 ἴόγοθ ψΒιςἢ 1 
ἢδβ ἴἢ ΠΔΩΥ͂ νεγῦβ δηά δήϊθοϊίνοβ. ΤΠ ἔθη ΠΊΔΥ 
ἀφηοία οὐυδίοπηϑ οὗ δΔῃὴγ Κἰπά ; Ρυΐ {Ππ6 σοηΐοχί τυ ϑὲ 
ἤθγα Πἰπλῖ ἰζ ἴο γοἑ σίου γἱέοϑ. 

92. καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος, ἱ. 6. “16 ῬΘΟΡΪδ ςο- 
ορογαίθα ψ τ {Π6 δοουβοῦβ, ΔΠ4 ΓΟ86 ἘΡ ᾿προίυο 8} Υ 
διχαϊηδί (π 6 ΑΡοβι168)." δὸ Νυιῃ. 16, 8, συνεπέστη- 
σαν ἐπὶ Μοὐσῆήν. 

φᾷ, περιῤῥήξαντες, ἱ. 6. ““Πανὶηρ ογάογοά (μοι ἴο δ6 
ϑιγῖρρβα (ἔογ βοουγρίηρ)." Οὐ νἰοἢ Κυΐηοοῖ στανοὶγ 
ῬΓΟΥΘ8, ὈΥ Βανϑγαὶ (]δβϑίσδὶ οἰ(διϊοηθ, {Ππδὲ οΥΙ 185 
οὗ δηξεηί {ἰπ|6ὲ8 τσεγὲ δέγίρρεοά ῬγευΐοιιΣ ἐο δεὶην 
ιολρρεα]Ἐ [Ιὰ ἴθ, 1 (Ὠ]Κ, οὗ βοιηθνδί τόσα ἱπ|- 
Ρογίδῃςα ἴο δἰϊθηᾶ ἴο [8 ἰαἸοπιδίϊςα] 88 οὗἉἁ περιῤῥηῇ 
γυμ (δ Π}1ὯΓ (ὁ δὶ ΟὐίΔ1η8 ἴῃ (π6 1,5 .1η κδν ΟΡ ΑΗ 
ἀϊεοὶπάοθνθ), Ὁ ψ Δ οἢ ἰξ βρη ῆθβ ποῖ ἔφαν (43 Ἐγαϑ8- 
ΤΩ ΒΌρΡροδαι), Ὀι{ ἔθ 8γ ν ; δηὰ ̓ζ 18. υϑοα οὔ νὶο- 
ἸΘΏΕΥ δηα ΠαβυΥ ρει πη οὐΓ οἸοῖμεβ. Ὑδογα νγ88, 
1ηἀ664, Π{{{|6 οσςαβίοη ἔογ τοί ἴο να ργουεά 
(6 ργεναίθβησα οἵ {18 ουβίομη διποηρ {[Π6 Οτροῖκβ, 

Ὁ ὙΜαῖ ἰϊ ἰδ ἃ ὙΕΥῪ δἰγοῦρ οχργεβδίοη, 8 ρίαϊῃ ἤγοῃ Ὑ ἰδίῃ 5 
ΟἸαβοὶςδὶ 1] δ Γαι οπβ, διηοηρ τυ ΐο ἢν ἰ6 ἴῃς ΓΟ] οννῖηρ; συγίου 
ἔτοσι Αγ βίορι. Εφυΐτ, 868. ὅταν μὲν ἡ λίμνη καταστῆ, λαμβάνουσιν 
οὐδὲν" εὰν δ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω τὸν βόρβορον κνκῶσι, αἵρουσι καὶ συν 
λαμβάνεις, ἣν τὴν πόλιν ταράττεις. ὉΥΙΪοΝ ραβδδρε ΟΟΠΗ͂ΓΙ5 ἀπά 
ἡΠαεἴγαιεα τὰν ἀεγί ναί οη οὗ ταράσσειν, δυρτὰ 15, 94., δηὰ, τυνΣϑ αὶ ἰς 
ἘΊΟΓΕ, βυβροοίϑ πγδίίεν οἵ δειΐουϑβ σεἢεοίΐοη (Ο (ἢ »οἰἑἐϊείαν. 
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Ἐοιηδη8, 8η4ἃ ζ.6ν8; δυΐ 18 18 συγίουϑ {πα΄ ψὸ δηά 
1ῃ6 σεγῳ ἐαργοδϑίοπ ἰῃ ΧΟΠΟρΡἢ. Ρ. 742. τὴν ἐσθῆτα. 
περιῤῥήξαντες : δῃηὰ ᾿οάον. δίς. 17, 88. οἱ τὰς ἐσθῆτας 
περιῤῥήγνυνται. 6 δῖα Ὠοΐ, Βονανογ, ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ, 
ψ τῇ Βαοηροὶ, ἰπαἱ (Π6 πιασίδέγαξθα ἰὨΘγαβοὶν 8 ἴοσγα οἰ 
{Π6ῖγ οἰοίῆθβ, θυΐ [6 δοίίοπ 18, ΌΥ ἃ ἥρυγα γεαιθης 
ἴῃ 41} υγιίογθ, δηἀ 4}} ἰδηρυάαροβ, δϑουιθοα [ο [[|6Π|, 
88 Ὀ6Ιηρ ἀοηθ ὈΥ [ἢ 61 ΟΓΘΓΒ. 
“Μδηγ (ὐοιηηδηίδίογβ (88 γ8 Κιυϊΐη.) βΒρροβα [86 

ΒΟΟΌΓΡΙΩρ ἴο ἢᾶνα ὕδθὴ φιωρέϊοηϊδ ογρο, ἰο οχίοσγὶ 
σοηΐεββίοη οὗ συ; δηά [ΠΘΥ ἄρροδὶ ἰο δοῖι. Ηἰδβί. 
4., 27. δηὰ Αςἰβ 2, 94., ψἤσθΓα, ἤονανοσ, ἀνετάϑεσθαι 
18 Θῃργεδδοάύ. ἤεγο θνουυ τ] ρ Β66 8 (ὁ ἢανα Ὀ66ἢ 
ἄοπο ν᾿ τυπιυϊίιουβ ἱτταρυϊαγιίν. Τα ἐμθιγ γος 
ἐϊοη οἵ (8 ρΡ6ορ]θ 15 τηθηιοπϑά, Ὀυΐ ποίησ 5414 οὗ 
ΔηΥ ταρυΐδῦ ἐγίαΐ, οὐ Ορρογίυπιγ σίνοη ἴοὸ {π6 86- 
ουδοὰ ἰο ἀοίδηαἀ ἰΠδηγβοῖνοβ. [1{ β6θπιδ, ἐπογοΐογο, 
ΤΏΟΓΘ ΡΓΟΡ80]6 (δαὶ (Π6 ρῥγεαίογθ ογάθγθα (Π6 βοουτρ- 
Ἰῃ 88 ἃ ἰΘΠΡΟΓΔΤΥ Ρυπιβῃιηθηΐ, [0 8687 (86. ρ60- 
ΡΙ6; δηὰ ἀϊγοοίβά ῥδϑὰὺὶ δηὰ Βαγηδθᾶβ ἴο Ὀ6 ἱπιρε- 
Βοη64, ἴῃ ογάογ (ῃδὲ {ἰπ|6 τηϊρσῇϊ [8 6 ρίνοη {Ποῖ 
ἰο τ,8Κα ἔσσι μος δηαυΐγυ [μἴο {μ6 4! Γ οἡ βοῖὴθ οὐδεζ 
(Αγ. 
Μ ῥαβδίβειν, ἐο δϑαέ εὐἱἰξς τοάθ. ΑἸ Ἠεϊ]δηΐϑεὶς 

Ψψογά, υδοὰ 430 ἰῃ 1 (ογ. 11, 95. τρὶς ἐῤῥαβδίσθην. 
11 οσσυτζβ ἴῃ (16 δορί. δΔη δβν 8 ἰο (ἢ6 Ηρῦτον 
ὉΣΙΓ, ἰο ἐλγαδὴ (ο0γη). ἴῃ Ψυάρ. 6. 11. Βαιῇ 2, 17. 
15. Φ7, 12. δαί (δ6 δηιοηβ υβοα ἰο ἐδγαδῆ ουξ 
8016 ΚΙπά58 οὗὨ σογη, (85 Ὀθθη ββονῃ Ὁ. δοῃοοίίσθοη, 
ἴῃ Απείᾳ. Ἐτίίυγ. ὃ 18. (ϑοβίθυβηθγ.) τῳ 

28, πολλὰς ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς. ὅ΄66 (6 Ὠοΐθ 
οὐ [{λικο 10, 80. ᾿ 

24. Οη παραγγελία 8566 (6 ῃοΐία οη ὅ, 8. ἜἜβα- 
λεν αὐτούς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν. .[4118. Μ6Γ6 οί, 
1: Β66[Ώ8. 850 ΒίτΟΠΡῚΥ Ὀ0}Π δἱ (ῃ6 ἔγοηΐ, οὐ ουξεῦ ρᾶγί, 
88. ἴῃ ἴΠ6 ἑἐπέογίογ, ἴο ψϊοῖ (ἢ6 δοῦβθβ8 ψὰβ ἈῪ 
ππαπῷ φαΐος, Διὰ ψἤῆθτα [ἢ ὈΓΒΟΠΘΙΒ ΨΕΓΘ ΙΏΟΓΘ 
οἰαβ ν σοηῆηρά, δῃὰ ἰγεαϊθα τῆογο μαγβῆϊγ. (Ὁ δἰ βῇ, 
Ὦ185. ἀ6 Υἱης. Ῥεοίγ) Οα ἰΠ6 4118 οὗὈ ἰπ6 δηςθης8 
866 δείρίο Οἰ6η}}}18. οα ῃ8 Ερϊϑί. ἰο ΡΠ ΘΟ, δηὰ 
505 Μεϊεῖ, 182, ᾿Εσωτέρα φυλακὴ͵ βρη 165 (ἰἢς 
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ἱπηογ, δηὰ 94 δῦ ουβδιοάγ, πηϊοῖ Ὑγίζους ὄχργόβ8 ΟΥ̓ 
ΨΔΑΓΙΟΙΙΒ ὨΔΠΊΘΒ; 88 85 Ὀδοη βῇοτη γ οί. ΒΑΌΘΓ 
ϑεπιοϑί. Φ, νυ. 92. ()ο] 1.) ἔ νου ]ά δἀά ἃ νϑΓῪ βἰπ}}8 Ὁ 
Θχργοββίοη οὗ Γἰνυ 84, 44. Ρἰδιη 8 ἴῃ ἐηζεγίογεπι 
ἀθυ55.5 σαγοόγεηι 651. 

ῷά.. τοὺς πόδας αὐτῶν ἡσφαλίδσατο εἰς τὸ ξύλον. 
ΤΊ6 ἔξύλον γγὰ5 8 νοοάθῃ (δηὰ δοιηδίπη68 ἸΤΟΠ- 
Ὀοιη4) τηδοϊἢ 6 (48 1η Ηδτγοάοί. 9, 857. ξύλον σιδηρο- 
δετὸν), ὉῚ ΨΏΙΟΝ ΒΥ ΤΠΘΙΊΌΘΓ, δηἀ ἀΒρΘ οί ΠΥ {Π6 
πεοῖ, ᾿ψ͵αἂὸϑ 830 Ἑσοπῆποα ἀονγῃ ἰῃαὶς ᾿ξ σου ποί δ6 
τεϊϑοὰ (866 Ατϑίορῃ. Νυδ. 692. 1, γϑϊϑεγ. 681.}; οὗ 
ἰηίσ ψιἢϊοἢ (ἢ 6 ζ6εὲ τοτα ἰῃγυβὲ Δηα σοηβίταῖποα, 88 
ἤθγο, δπᾶ ἱη Ηογοά. 6, 75. 9,87. Ατνἰβίορῆι. Ερ. 866, 
909 ἃς [0106.; 430 σ4}16 4 {Π6 κάλον, ξυλ , ποδοκάκη, 
δη ἃ ποδοστράφη. 8ὃο (06 Ἡδφδτγ. ΤΌ, ἴῃ 00} 18,27. 
598, 11. ((ἐα Μίοπδεϊ. δυρρὶ. δά ἰοχ. Ηεδγ) ον 
βπΑΠγ, οπ6 ἴῃ ψηο δ ([ἢ6 Ῥεγβοὴ τγὰ5 πο] 4 Ὅν αἐΐ {ἢ 6 
τοι στ, ΠΘ οἷ, Βαπάβ, ἀπά ἴδοϊ; δθὰ ποῖ, Βανὶης 
ἢνα Ποῖίεβ, οὐ ἡογαπιΐα, ᾿νᾶ8 ο41164 πεντασύριγγος. 866 . 
ἈΑτίδορῆ. ΕΡ. 1046. ΤΉ 5 τὰδοῆϊηθ ᾿ν 88 ἐν πα Εο.- 
ἰπ8η8 (8116 (ἢ 6 πόγυαδ (ΡΤΟΌΔΟΙΥ ἴσοι ἢ τῇδ Ο ἢ πε 
ΒΟΉ ΟΥΙΡΙ ΔΙ} ΓΠΡῸ εὸ ΑΓΕ οὗ τορθϑ). 860 
ΡΙαυΐ. Οβρί. 8, δ, 71. Ναἧπι ποσί ποῦϑο ν]ησίι8 Ο1}3- 
τοάἀ΄᾽΄ῆοδεαίυν, (Καὶϊπ.) 

᾿ Ἐὸγν τησϑὶ οὗ ἴΠ6 δῦϑνϑ τηδίίοῦ {πῸ ἰοατηθᾶ (ην- 
ὕηδΏ ΔΊΟΥ 15 ἱπαορίοα ἐο ΕΠ5Βποῦ (νδοπι 566): Ὧπά 
αἱ πιοϑί 4}} ἢ19 (Πα8581ς 8] εἰζδιί 5 ἀγὰ ἀδγίνο ἔγοτν {πὲ 
φφετϊίοῦ κά γοιβίοιη. Βοῖδ, πονόνοῦ, να οπικίοα ἃ 
οὐυτίουθ ὀΧΡγοϑϑίοῃ ἰο δὲ ἔσυπαά τη Ρ]Δυ. Ρη, δ, 6, 
48. Νὰ 518 δρυὦ τὴη6 ἴῃ ἐΐσηεά ομδέοαϊά: ψὨϊςσΝ 1 αν 
εἰ(6ἀ ἈΥΠΟΙΡΑΙ͂ ἔοΓ 1Π6 ρυτροθα οΟΥ̓͂ ᾿ΙαΙσδίτηρ (Πα 
οτίριη οὗἉ δαιηοὶ Βυ 6 τ᾽ 5 ΝΟ ὨΔΡΡΥ ΡΕΓΡΉΓΑΘΙΒ ἴογ 
σέοεκο, πδίηοὶν, Τλε ὠοϑάδφη δαϑέϊίά. ἘΕοτ ἰῃδῖ, δηά 
θο6 οὐπαῦ οχργοϑϑίουβ οὐ ἴ86 546 πβέυγο, τοῖς 
οςοὺυγ ἴῃ ἰἶ8 Ηυ ἴθ γαϑ, {86 ιν υβόσν βεθηιβ ἰὸ 
δανα Ὀδοη πάθυίοα τὸ ἐἢ6 ἡσίε8 ΟΥΓ᾽, ατοίυ5 δηᾶ Ργ:- 
ἘΕΕΕΒ, γῆ ἢαά δηζεἰραίοα πιοϑὲ οὗ νῆδί Ἐ15Πὸ 
ἐσεα. τηοεῖὶ σῇ οὐ (86 5007 ες; 85, ᾿πὐδοά, ἢ 88 
δεοβ {δθ ε486 ὙΠ ὈΊΔΠΥ ΟΥ̓ ΤΥ ον σοἤεοξίοπα. 1 
Ὀδῃ, ΒΟΎΘΥΟΓ, ΒυΡ) οἱπ {86 [ΟΠ στῖπρ; ρ]οδηϊπρε. ὙΤῆδ- 
τηϊδί. 489 Β. ὁν τῷ ξύχῳ ἦν: ἀηά 1 Β. ὅτι ἀτυχέστερὸς 
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ἐστι τῶν ἐν τοῖς ξύλοις : Δη4 91 Β. τοῖς δὲ οἱ σκιμπόδες 
ἔγενοντο ἀντὶ ξύλων.υ Ἡετοά. 9, 87, 10. ἐδέτετο ἐν 
ξύλῳ σιδηροδέτω. ὙΒΘΟρΡὮΥΪ. δίπ). 14 Ὁ. ἐν εἰρώτη 
ξύλων ποδοκάκη τοὺς πόδας ὑκέθλιβες ἼΠοΓα οδπ 6 
μαι [ἰ|6 ἀουδὲ ἰπδί 1πκὸ 84 ἰῃ νίον 2ο" 898, 11. 
ἔθετο δὸ ἐν ξύλῳ τὸν πόδα μου. ὅδὅ66 ΕἸΒοΒ6Σ ἄς Ψοίί. 
1,οχχ. 450., θὲ. Ετϑβη. (]ο88. γος φύλων, δηα ϑυίοοτΓ᾽ 
Τἢε8. ἰ ν. είδ. [28 ἤογθ δἀἀυσδα {6 [Ὁ] ον η 
β8ε ἀεϑβογρίίοη οὗ ἃ Κα1|ογ Ὦγ Ῥι]ο 9, ὅ8, 96. ὅσης 
οἱ εἰρκτοῷύλακες ἀπανθρωπίας γέμουσι καὶ ὠμότητος, 
οὐδεὶς ἀγνοεῖ φύσει" τε γὰρ ἀνηλεεῖς εἶσι, καὶ μελέτῃ συγ- 
κροτοῦνται, θηριούμενοι καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν πρὸς ἀγριότητα, 
χρηστὸν μὲν οὐδὲν ἢ δρῶντες ἢ λέγοντες ἦ ὁρώντεν, ὅσα δὲ 
βιαιότατα καὶ χαλεπώτατα" --- συνδιᾳτρίβουσιε δὲ οἱ εἷρκ- 
τοφύλακες λοποδύταις, κλεπταις, τοιχωρύχοιρ, ὑβρισταῖς, 
βιαίοιφ, ῳθορεῦσιν, ἀνδροφόνοις, μοῖχοϊς, ἱεροσύλοις. 866 
(λοη. 89, 81. δὴν π 

45. π ἥμενοι ὕμνουν τὸν ,ν Ἶ. 6. ““ τ6- 
(υγηδα ἰ ΕΝ [ο οὐ {παὲ (πεν δα Ὀδεπ ἐπδαρηὶ 
ΨογὮΥ οὗ βυβογιηρ ἴθ (ἢ6 σϑαδκα οἵ (ἢ γῖϑ δπὰ οὗ 
τοὶ σίοη. 866 ὅ, 41. δὲ Ναί. ὅ, 11 ὃς 12. Νον 
[8 αἰτουῃηρίδοε οὗ ἔα ““Ῥείβομοῦβ ἤϑαγίηρ ἔῃ θπι᾽" ἰ8 
τροογάθα, ᾿ἴῃ ογάθγ ἰο ϑῇουν" ἤονγ σουγαρβθοῦϑ!ν (ΠΟῪ 
Ῥογα {Πὶ8 (Θδεϊπιοῦν οὗ δι ἴῃ οὐ, ἐπβοπχαοῦ (δ αὲ 
(Βοῖὶν Ὁ] ον 8 τα πε 8868 οὗ {δαΐ Γογεπἀ6, (Οτοί. 
ἃς Κυὶϊη.) ἜΠῚ8 νγ»δβ, Ἰπἀδθϑά, 70ν. ἵπ ἐδε Ἡοῖὶν Οἠοοέ: 
1 ἃ ῥγίβϑοη ἜΒΟΓῈ (6 σου ΠΟΙ ΠῸΡ Βοηα {δεῖν 
Κηθεβ, ΒΟΥ γαὶδθ (δεῖν δε! (ΥΥ εἴ8.) 

ᾷΆ. ἄφνω δὲ ἐερ μεν ἐγένετο μέγας. δαὶ. οανέΐ- 
φμαΐο, ἴῃ (δ ὦ Β6η86, τη8ὲ Ὀ6 πηάογείοοί, ἰδ 
ἀρλὰι ἔγτοτα μα οεἰτουπιδίαηοα οὗ {Π6 ἀοοΓ5 ὑεῖπᾳ 
οἵοοα ορθῃ. Ἔδει ἐξφάέηϊπα σδουϊά μανα σϑιι98 
1 δῖ ἴθ Ορϑῇ (48 βδοηα γϑοθης (ὡοπιπισπίαίογδ ἱτπα- 
δ᾽Π6) 18 ζει !ν στ 0 ]6. 
 Βοα ἰδ6 Ἰαϊϊος δα ἁνάκοη,; δηὰ ἔουπὰ (πὲ 

ἄσοοτα ἀρθῃ, Βα ταΐχἢςξ τ. 6}} βυρροδ8 {π8 {Π68 ρτί ΟΊ Θ Ὰ 
Βαὰ ἰουπὰ τϑδηδ ἴο εἴδεὶ [6 Θϑοθρβθ. 1Ππογσίογέ 
Ἦ τὲ πδίωταὶ ἐμαὶ 6 βΒῃουδὰ (Κηονίμρ [6 ἤϑανν 
ΡεΏΔΙΥ ἰο ψὨΐο6}} ἐἶπα ἴα δα υαροά. πε ; 586 14,7.) 
δηϊηἷς οὗ βοεκδηρ ἀσδί 1 8 πη άδε ἔοστῃ {πδη. (δαὶ 
ψὨϊοῆ ἢ6 σψουα οἰἤογν886 οχρθοῖ ἴο τηθοῖ δἱ {116 
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᾿δηάθ οΥὗΓἹ {π6 Ἔχϑουζίομογσ. Οἡ τΠ}ῖ58 δεαγίλφμαζε, ἱξ 
᾽)28 Ὀ66η γοιηδγκαα Ὀγ Ῥγίοθυβ, Οτγοίι8, Εἰβηογ, δὰ 
οἴμογϑ, ἐΒαί 16 ργθβθῆσα οὗ ἴη6 Ὠ ΘΙ, οὐ οἴ δη δηρεῖ 
ἔγοιῃ ἤϊπη, γγχὰ5 υ508}}}ν ἀεηοϊοά ὈΥ 5ιυο ἃ ρίββποτηθ- 
ΏΟΏ ; 8398 ἰῃῇ 4, 81. ὅ6ε ἔχ. 19, 38. Ηορ. 19, 45. 
Ῥᾳ. 108, 82. ΤΙι18, ἴοο, ψα8 (ἢ6 σοῃβίδηϊ ορίηίοη 
οἵ (6 ΠΠοαέλεημδ ; ἴῃ 1Ππ8ὁιγαῖίοη οὗ νοῦ, Ε]5ηθσ, 
διηοηρϑδί ΤΠΏΔΩΥ ΟΥΠΟΓ ρᾶββαροβ, οἰΐθβ. Ον]ά. Ἐαϑί. 8, 
829. (Οὐοπβίας Ανδηίίηξο ἰΓΘΠΊ111886 σδΟΙ 1 Π8 5υ͵]νῶο, 
[ΘΥγϑα 6 8056 ἀϊς ροηάθσγα ργθβϑὰ «ζ0ν]8. ὅ66 [30 
Ιοηρίη. ᾧ 9. ΕυγΙρΡ. Βαςςἢ. ὅ901. Τῇἢθ βᾶπΠι6 γεπιδγκ 
11} 4180 ΒΡΡΙγ ἐο ἄοονγδ ορεηπῖηρ ὁ} ἐϊπεηιδοῖυες, πα οἢ 
ἯΔ8 ΔΙ ΔΥ8 που σῆς (ο Ἰμἀϊοδίθ (ἢ6 ργθβθησος οὗ ἴδε 

, 1 εἰν, ογ οἵ δῇ δηῃρεὶ. 
26. καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. ἘΥ 1}}}8 τηοϑί (οπι- 

Ὀγοηϊδίοτα ὑπ ογβίδηδ {πᾶὶ {Π6 ςοἰϊαϊῃ8 οὗ 4}} (Π6 
ὈΓΙΒΟΏΘΙΓΒ ΨΘΓῈ ἰοοβοί, ΟΓ τοἰαχϑή; [ῃΠουσῃ ποῖ 80 
[ῃδ( {ΠΟΥ ΜΟΊ αὐἱΐθ δἱ ᾿υθγν. Βυΐ τὴϊ5 15 ἀππῆσαϊ 
ἴο Ἄοοποεῖνο, δηά, ἔσο (ἢ6 56 οὗἩ {Π6 ψοτγὰ ἴῃ ἴἢ6 
Οἰδβϑίοδὶ πο γβ (566 {ἢ6 ΘΧδ Ρ 65 οἰϊεα Ὀγ εἴ.) 
ἀνέβη σα Οηἷΐγ βίρσηϊν 7γτορὰ ἤγονι οἠαὶπδ, 35. 1 (ἢ 6 
σοῃδίηβ μδὰ ἔβίίθη οὔ 848 ἱπ (ἢ. οδβὲ οἵ Ρεΐοσγ 12, 7. 
Βιυι 88 ἰῃ6 ἀοοῦβ θγα δ (6 88π|6 ζἰτη6΄ οροηρά, ἰξ 
σον] ά Ὀ6 ψοπάογίι (ἢδὲ ἰΠ6Υ Βῃουϊὰ ποῖ ἢδᾶνα τηδᾶθ 
{Π6ῚΓ ἐβοᾶρα; ΨὮΪΟΝ 18, ΌΥ τῆδηγ, αἰἰγιθυϊοα ἰο δτ- 
ἔγεηιθ αδέοηπιδήπιοπέ. Π6 σϑᾶβοη δϑϑϊσηθα Ὀγ ατο- 
(8 Τοτ 10 15 Ὠινῖη6 ᾿ηἰογροβί(ἰοη, δπὰ [ῸΓ {818 σδ0.56,--- 
{πδὶ (ἢ6 ΑΡοβι168 πιῖρῃς Καον (μδὲ {Π6Υ Ψόγα πὑεοξιϊ 
[0 οἰ εΓβ 85 ψν6}] ἃ8 ἰο {μοιηβοῖνϑ, δῃὰ (δὶς ὈΥ (Πδπὰ 
ἘΠ οἰιαϊῃ8 οὗ (6 τη ψοσο Ἰοοβοᾶ. ΑἹ] {Π185, ον" 
ΘΝΟΓ,. 86 618 {Π{{|16 δαιἰβίδοίοσυ. [1 σδπηοίὶ Ποῖρ βυ8- 
Ρεοίίηρς (νον 1 δὶ βυγρτγβοα βῃουϊὰ ποῖ ἢᾶνθ οὐ- 
οὐτγοαὰ ἴο τῃ6 (οιητηθδηίβδίοιβ), ἰΠαΐ ἴος πάντων ψα 
βου! !α τοδὰ πάσων, 88 Γοΐογγοα ἴο θυραί, οΥὐ ταῖμοῦ 8 Κα 
πάντων 70. πάσων, ὈΥ ἃ νΟΙῪ ἰτοαθηΐς δηλ ρα, ἴῃ 
ἩὮΙΟἢ δη δα)θοίίνα 18 τηδάθ ἰοὺ ἄστϑ ποῖ 50 πιυοῖ 
ψι ἢ τῆ6 δηϊοοράθρηϊ 885 ψη ἢ βοηα Κιηάγεοά πογή, 85 
ἢ γ6, θυρέτρων. Νονν ολαΐῃιδ 16 Δρρ]:σ80]6 ἴο ΔΌΟΤΣ 85 
ψ06}} 85 [0 μεγδοηδ. 1 ββοῖηβ ργοῦδυία. {πὶ Οἢτγ- 
ϑοδίομῃ 80 γσεδὰ ογ ιἱπἀοιϑίοοά {Π6 ψοσζάβ, βίῃοα δὲ 



ΑΌΥ̓Θ ΟΕ ΤΕ ΑΡΟΒΤΙΕ8, (ἬΑΡ, ΧΥῚἹ. ὅ90 

812, 10. ἢ6 οἰοβθὶν υἱ1168 ἤνοιξεν καρδίας τὰς θύρας 
ΨΗΔΒ ἔλυσε δεσμὰ διπλά. 

. 8. ἔξυπνος. Τἢ6 νογβ οσςὺΓ ἴῃ 8 βάν. 8, 8... 
48 ἐφώνησε, ἕο. οαάτ ρα δηὰ Κυΐηοοῖ {τὴ Κ 

ἐῃδι Ῥϑὺϊ υπάοτγϑίοοα (ἢ6 πηδη᾽ 8, ἱπίθηςίοη Πότ {6 
υἱτογίηρ οἵὗὁἩ βοῆῖθ ἀδϑρογαῖθ ψογ8 (ἢδι ἀδοϊαγοα ἰΐ. 
Ησδτα εῖβ. σοιῆραγεβϑ Χβη. ἔρῃεββ. 1. ἐδεδόικει γὰρ, 
μὴ τι ἑαυτὸν ἐργάσηται δεινὸν. ἰ 15 τοιηαγκΚαά Ὀγ Οτο- 
1118 [η΄ δυϊοϊάθ ψγὰ8 ᾿οαυθηΐ διηοηρ [Π6 Ογοοβ δηὰ 
Ἐλοπιδηβ, δηἀ ψ8 ποῖ ἀἰβαρργονβά οἵ Ὀγ 1ἢ6 ρῇῃ!]οβο- 
Ῥἤθῦβ. Ναν, ὄνϑῇ διηοηρ ἴἰῃἢ6 Ηρῦτγονβ, Ἢ ᾿γἃ8 ἃ 
ἀουδιΐα! φυσδιίοη 6. 6 Γ 10 παρ οὐ πὴρῃς ποῖ θ6 
τοϊογαϊθα : 88 ἜΡΩΣ ἴτοπὶ 186 ἰη!ογοϑίηρ ὨδΓΓαίνα, 
ν Ὠ]Οἷν ἸΏΔΠΥ Οἱ πὶν γΓεϑδάθιβ Ψ}]}} γεςο]]οςΐ, ἔοπηά 1 
ϑοβερῇ. ἀθ Β6}]. Φυ4. ἴῃ ψ δίς 18 το ῖθα τἢ6 τηοάδ ὈγῪ 
Μἤϊο (Π6 [6 οἵ ἰἢ6 Η!Ἰβιογίδη ννὰ8 (45 11 βθδβιηβ, ὃν 
ἐδε μαπά ὁ Ῥρνουϊάδησο) ρῥγοβογνθά, ψῆθηῃ ἢθ ἢδά 
ἔλθ ἀπιοηρ ἃ Ῥδηα οὗἨ πιοβῖ ΒΔ ΠΡ Πα ἀσβρογδάορβ. 

20. αἰτήσας δὲ φώτα, 1. 6. ““ Πανίηρ' βου ρῃί ἃ ρἢϊ." 
Ἄγ εῖ8. σορασοϑ Ρἢ]]. 2, 811 α. φώρ ἤτησεν. δῃὰ 
Ρ έν. 8, 10, 94. θυ αὐγαηΐ θη. οάατιάρο, 
ΝΟΓΣΥ͂ ΠΏΡΓΟΡΕΟΙΙΥ }γ68665 Οἡ ἴ1ῃ68 Ρίυγαὶ! οὗ τ18 ψογὰ, 
(γοῦν.  Ὠοἢ Π6 τῆλ Κ68 βϑοΠ]6 ργοιη 688 ᾿ΠΙΘΓΘΏΟΘΒ ̓ 
ποῖ ἄνγᾶγε {δι {δεῦρ 18: ἤ6ι 6 ΤΏΘΓΘΙΥ δῇ ἰάϊοη), ΒΥ 
σ ἢ σἢ (Π6 ρ᾽υγαὶ ἰ5 ρὰς ΤῸ [Π6 5 Πρ ΔΓ; 88 1η (ἢ 6 
Τ, δι ορίσέοίω. , 

29. "Ἔντρομος γενόμενος, ἐγοηπιδίϊησ, "ΓῊ5 ἰ8, ΌγῪ 
Κυϊηοοὶ (ποῖ ψηΠουϊ ΓΘΆ5Ο0Π), 88. θα ἴο ἢ15 τϑ- 
σαυγάϊηρ (Πθι ἃ8 Ὠινίηθ Ἰαρδίθβ, δηά (ἢϊ8 οροπὶηρ οὗ 
ἐδ ἄουγξ, ἃ8 δὴ δνἰἀδηοὸ οὗ {πΠ6 ργϑβοηςα οὗ (δδ 
ΤΠ δῖῖν, ὈΥ Πὶβ δῆρεὶ. Ηα (}}5 δὲ {ῃεῖν ἔδοϊ, ἴοο, 1η 
[οκθϑη οἵ γτϑβρθοῖ ἴο {ἢοβα Ψποιῃ ἢ δοσοιπίοα Ὠινίηα 
Ἰεραίθϑ. ΤΠ οσυβίοπι ψγἃ8 8ἃη Οτίθηϊξαὶ οΠ6. 

30. καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω, 1. 6. ουΐ οὗ τῇς ἄυη- 
ΘΟ, ΟΥ̓ΏΪΠΏΘΙ Ὀγίβοη, [0 ἃ ρμίαξε δμδ αἷο, βᾶγ {116 
(ὐοιητηδηϊαίοιβ ; ΨὨϊοἢ, ΠΟΎΘΨΘΓ, 18 ἘΠΟΟΓίδΙη. 

ι. ἌΝ ἢ γοβρθοῖ τὸ [Π6 ψογάβ οὗ (ἢ 1410 γ᾽ 8 δἄγϑϑϑβ, 
τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθώ, ἵ τη ΒυΓγρτΓίβοα {Πδΐ ΔηΥ͂ 
εοπηρείοηί Ἰυάρα οὗ Ρἢγαβθοίορυ 5βοι!ά πᾶνο (Βουρὶ 
ΟΝ, τν, Ὁ Μ ες 



ὅϑο ΑΟΤΒ ΟΣ ΤῈῈΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΥῚ: 

ἴμϑ οὗἨ υποογίδϊῃ 8686 ; Ἐ 43 ἀδποίίϊηρ οἰἴἤ6γ, “ ΠΟΥ 
ΠΔΥ [1 οβοᾶρα [(ἢ6 ἀρογνφμαν οἵ τ1ὴ6 ᾿τηδριδίγαίθ8, 
Ψ ΠΟ ψ͵6}} βυρροβε {παΐ {ῃ686 {π ηρβ8 Ὠδρροηθα 1 (ἢ 
Δ Ῥεΐνδου," ΟΥ, ““ ΠΟῪ τΔῪ 1 680 ᾶρ6 {[Ππ6 ρυηϊδῃπηθηῖ 
οἵ γουγ Γ)ε 1168 ἔοσ ἱπιργβοηίηρ βυοῖ ΒΟΙῪ ῬΕΓΒΟῺΒ ἔν 
Νον ἴο {Π6 ΓὈγιοΓ ᾿πίογργοίδιοι ἰἴ τᾶν Ὀς Βα εϊοης 
(0 ΒΗ5ΜΟΙ, ἰἢδὶ {ΠῸ δαγίπαιᾶκα σοι]ὰ ποῖ 06 (Π6 
8110Σ᾽8 ἔδυ, δηὰ {Π6 οαρίϊνοα δὰ ποί οἤεοιοα {πεῖν 
ΘΒΟΆΡΟ ; δηἀ ἂς ἴο ἴδε Ἰαίίοτ, (ἢ6 ἔδυ! ρα ψ,85 ποῖ 
ἄμ», [μι {πΠ6 τηδρ᾽βίγαίο᾿ 8' ὙΠοσγοίογα {Π6 ΟὨΪΥΚ τηΐοσ- 
Ρτοίδείοη (45 Κυΐηοοὶ δηὰ ΗἩεοιηγιοἢβ δοκηον]θαρθ) 
δῖ 41} Δργθοδῦϊα ἰο {Π6 οομίοχί 18 (86 σΟΉΠΩ ΟΠΘ, 
“ ΠΟ 808}} 1 δἰίδί ἢ δίθγῃδὶ βαϊναίίοῃ ἢ ΤῈ 74ος 
δὰ ἀοιθΉ1]685 ποαγὰ [πὲ {Π6Ὺ ρῥγοίθββοα ἴο "ε })1- 
ἸΏ ΕἾ σοπαπη]βϑίοπϑα ἴο ΒΠΟΥ τηϑῃ (ἢ 6 ΨΥ ἰο εἴογιδὶ 
δα ναίίοῃ. ἢδί σοπιηλἰβδίοη τγ88, ἴο ἴΠ6 }Δ1}1οσ, σοη- 
δειλθὰ ὈΥ (ῃ6 «νῆι ἀνθηῖ ἢο ᾿δὰ Ἰυ8ῖ νν» 6856 ( 
8δη4 (πεγοίοσθ 1ὑ γὰβ Ὡδίυγαὶ ἴοσγ ἢϊπι 80 (0 δ ἀγθ85 
{Π6π]. 

Κύριος 88, οὔϑογνθβ ὕγο] , διποὺς (6 Ογοοκε 
δὲ ϑ8] ἔογιῃι οὗ δα άγοβθδα ἴο βοϑὲ Ὑ ἢ Οδϑ6 ὨΔΠῚ68 
ΔΏΥ Οπὲ Ψ͵ὰΒ ἱρῃοτβηί οὗἍἡὐ Ττυθ; Ὀυϊ (818 σδηηοί 
θὲ δρρ Δ ]6 ἴῃ (ἢ6 ῥγϑβθηΐ ἰηβίδηςε ; βίποα (ἢ 6 
ἦδογ τηυϑὲ Βᾶνὸ Κῆον ἴΠ6 Πδηη68 οὗ [18 ὈΓΙΒΟΠΘΓΒ. 
ἴτ18 (Ὠογοΐογθ [ΔΓ ἸὩΟΓΘ ΓΟΘΒΟΏΔΌΪΘ ἰο Ὠεσα σοηβίοσ 
1{ἃ8 ἃ τηοα6 οὗ γεϑροοίζμί αὐἀάνεε56. Αὐτά 80 1ἰ ν 88 
ἠοΐ ὑπίγοα θην υβεἀ. ὅ66 [86 ποία οἡ Μαΐϊ. 8, 9. 

31. τίφτευσον ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿[ησοῦν Χριστὸν, ὅζο., ἱ. 6ι 
« ρῃθζϑοθ ἴῃ ἀοσίγίη οὗ {6588 ΟΠ γιϑί, δῇ οὔϑν {8 
ΡΓδοαρί8.. Ὁ Οὐοίίιιβ ΘΧΡ]Α1}8 : ““ με] 'ονο ἢ (Πδὲ 
ἴαϊ[ ἢ Ὑ]οἢ βψαγ8 [86 τηϊηἀ (ο οροαϊθηςο." Κυϊηοοϊ 

Ὁ Μαγκίδηά {1 πη}. ἐξ ρεοϊ να Ὀἷθ, οοῃδίἀογίηρ πὸ ἰς 19 {μαῖ δαῖκϑ 
{Π|6 ᾳιοδίίοη, Δηα πη ΟΣ νγηδί οἰΓοιπιϑίδηοοθ, ἰΠαὶ (ἢ 6 78 1|10Υ πιθδηῖ 
Ὧο ὨγοΙῈ ἴῃδη, ἢ αΐ πιιδῇ 1 (ο ἰο δε δαί ὙΝὨϊοΐ 5 ηϊδοαιίοη, ἢς 
βαγϑ, 6 ἰδηρυδρο νη] ὈδΟΓ 88 νγεῖϊ 88 ἴα δἰ εγ. Σωθήσῃ, ἱπ 81. 
Ῥδυ} 8 ΔΘ, μα ἴβεϑ ἴο ὕ6 οὗ τωιιοἢ ρυδαῖογ Ἄχίθηϊ (ἤδη ἱΐ τσϑβ 
ἴῃ {π6 1αἰϊογ 8 ᾳυσδίίου ; 848 δ ρηϊγιηρ ἢοΐῖ ΟΒ]Υ ἐλομ δἠαὶξ δὲ ἑφᾳἀαξε, 
δυΐ ᾿ϊκοννῖθα ἑΐοι δηαϊέ ὑε ξαυοὰ; νει οἢ ]α5ῖ, δᾶγβ Ὦς, {Π6 76! οσ ρεῖ- 
Ἰδρα Π{π||6 ἰβουρῆϊ οὗ αἵ {παῖ (26. Βιιὶ (μὲδ 18 ἃ νεῦγ μγεοδσίουβ, 
Ὠοῖζίο δὰν δυδυζά, ογἰἸοίβεω. . 

Τ ἴῃ {Πῖ8 σοπηεχίοῃ, δείέουσες ἐμ “εειε Οἧτίεε σου ἃ ἱπηιηγοάίαλ εἶν 



ΑΓ(ἿΒ ΟΥ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ, (ἬΑΡ. ΧΥῚΙ. ὅ51. 

τοιλγῖ8 (ἤθη Ποάατιρ6) {πὶ 6 ὅγε οί ὈΥ {9 
ἰσ ὑπαοτϑίδῃα (δαί, {ἴ (6 741|ὁγ (8 Ὀοϊϊενοά, 8 
τοἠοίδ ξαηεϊίν που]ὰ 6 αἰ9ο βανϑά : δυΐ (Παὶ χὰ ἢᾶνά 
ποτὲ ἃ δγον"]οαυθηςία (Ἔχ ρ]68 οὗ ψμ]οἢ ΠρΌΓΘ ΠΡΑΥ͂ 
06 866 τὼ Οἶαβ8. Ῥἢ1]. 5, 640, 640.) ἔοτγ, “«“ ἴδοι 
584} μὰ βανοὰ δῃὰ 8} (ἢγ ἤσιιβ6, ἢ ἔθου δ] ον δηά 
ΟὟΘΥ [ἢ [1Κ6 βηηΠοτ.᾽ 
82. ἔλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, ἱ. 6. ““ τηδάα 
κόπον ἴο ἢΐτη δςἢ η ἀδιηθηῖ4) {γμέῆ οὗ ἴ[ῃ6. (ὐοΒρεὶ 
85 ΓΟ 5.1{40]6 ἴο Π1Β ἱβῃμῃογαηῦ βίδίθ. 

88. καὶ καραλωβὼν αὐτοὺς, ἐν ἐκείνη τῇ ὥρᾳ. δο1 
νοῦ α ροϊηῖ ; (Δ ΚΙΠρ' ἐν ἐκείνῃ, ὅτ. (ὁ τη 681, “ αἱ (δὲ 
ΨΟΓῪ ΠΟΙ, ΠΠΒΘΆΒΟΠΔΌΪΕ 88 [1 νγν88. "Ελουσεν ἀπὸ τῶν 
πληγῶν. ΤΏἬΘΓΘ 15 δοπ] (Πρ Βἴγϑηρθ [ἢ (ἢ ]58 ΘΧΡΓΘΒ- 
8:0ῃη. Ηδηςα Οτοίϊϑ ΒΌΡΡΟΒΘΒ 10 [0 5Βίρη Ἔν τῃδι {86 
781ὁγ ἰοοῖς (πεπὶ ἰο ἃ Ὀδῖἢ τὶ ἢ (ἢς ργθοϊποίβ οὐ {88 
ΡΓίβοῃ, δῃὰ μαϊδο τἢδ. Ηδ ῬγοῦΔΌΪΥ 88 οὗ {Π6 
ϑ816 ΟΡΙΠΙοΏ 85 Ὦτγ. (διρῦ6}}, ψῆο (οη “οῇ. 9, 7.) 
2Κ65 1 ἴο τηϑᾶῃ, ““ θαι πο {ποῖ ψ ποΐα ὈοΙ 1685, [ῸΓ 
{π6 86κα οὗ οἰδδηϑίησ {πε ὶγ νου η5." δὸ Ριβοδῖου 
65 ἔλουσεν ἃ8 ἃ ΝΟΧ ὈΓΦΟΒΉΔηΒβ [ῸΓ ἔλουσε καθαρίϑων. 
Τῆς ἀπὸ Κυφκε δπὰ Κυϊηοοὶ ἐπ ΠΠηΚ τΔΥ δίβην }γῸ}»- 
ἔεγ ; ἃ5 πὶ σίγλεΐν 81, 95, 20, 27. δῃὰ 1 κιεϊδη Ρ᾿. 744. 
ἀπὸ τῆς νόσου ἔξυρήσωτοι, ΤΉ 1 }}}} θΘ Ποοθββᾶγυ [Ὁ 
πη ΠΠεγϑίαηὰ σώματα. ΔΑιηοηρ ΟΠΟΓ ρῥᾶϑβαροδ ρεο- 
ἀπορά Ὁγν ΝΥ εἰ8. ἰθῃάϊηρ ἴο σουπίθηϑηεθ {18 Ἰηΐοσ- 
γεϊδεοη, 15 οη6 ἔγοῖβ Αςἢ!]}, Γαΐ. Ρ. 8521. τὰ νῶτα 
ιαγεγράμμενα δείκνυσιν ---- αὐτὴν παραδίδωσι θεραπαί- 

ναῖς κελεύσασα λοῦσαι. (ΟἰοΓίαΙηΪΥ 1 (Π6 ἀϊδίης- 
τἴοη ἰα:4 ἀσνῃ ὈΥ ΟΔΙΏΡΌ6}1] ψϑῦθ ᾿ηνδγ Δ Ὁ ]ν {γὰ6, 
{παἴ νίπτω ΔΙ ΑΥΒ 5'ρη 165 (0 4}, πιὰ λούω Αἰ νᾶγ8 ἴο 
δαίλε, (ποτ 6 οουϊά θ6 ηο ἀουδὲ 85. ἴο {ἢ18 Ἰηϊογργοία- 
εἴοη, τ ἢ (αἴἶογ 41}} πᾶν Ὀ6 ἰδ ἔτὰ6 οη6. Μοβί 
Οοπιπιοπίδίοτθ, μόνανογ, [Ὁ] ον ηρ (6 Ψυϊμαῖα, 
Βηϊογρτοῖ, ““ ναβῃβὰ {6 ]γ ψουηα 8." Τῆι ἴῃθγα Μ}}} 

μορὶν, βυυστιίηρ; ἴο (μα γί με ἱμϑεγιιοιοης οὗ ἴἤεβ6 ἢϊ8 βρβοίαὶ 
δι δδϑαογθ απ δ οΥ ΖΘ ΠῚ ΘΒΒΘΏΡΘΙΒ: δηἀ ἴἴ δἰνγαγβ ἵπο] 65 ἃ 
ἀσδβῖγα ἴο δ6 ἀεοϊτογεὰ ἔγοῖῃ {Π86 ρόννὲν οὗ ἐΐ, ἀπά αὶ ἀϊϑροβὶϊίοη ἴο 
ὀΟΙΏΡΊΥ Ὑὶ ἢ Π18 δοδείηθ οὗἉ δαϊναϊΐοη, ἢ] ἢ ἴθ [0 ρυτὶ ἣν ἴο Πίπηθε]} αἱ 
Βεοιή ας ρέορ]ε σόαϊουβ οὗ ξουὰ ννογκ9. (οβατὶρ.) ΕΣ 

με 



δὅ82 ΑΟΥ̓ΘΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤ1Ε8, ΟΗΑΡ. ΧΥ]- 

ὕῦϑὁ ἃ βογί οἵ πιοέοηνηιῖο συποοάοοιε οὗ τηριρότ, οἵ ἦὧψ- 
ἐΐσρε ἴον ἀκέλουσε τὰς πλήγας; 88 ἴῃ Ϊ,ΟὨρίη. 

αδί, Ρ. 62. (εἰξοεά Ὀγ Ὑεί58.) ἡ χλόη --- ἀπονίπτει τε 
τὸ πρόσωπον ἡμαγμένον. Αηά 80 (ἢ [,Δ[1η αδέμεον 15 
"864 ἸΏ Β0Π16 μαδβϑαρθβ οὗ Ψ γα δηὰ Ον!ά, φυοίεα ὈΥ 
Βυίσθβυβ. Τῇ Οπηοπγαδίίσοη, ἴοο, ἢα8 δὐῴγμπιαγο, 
ἀποθρομβεῖν. 8 ἰαίογ τηοάδ οὗἅὨ ἰακΚίηρ [Π6 ρἤ 856, 
τπουρῇ ποῖ ἴΠ6 δαϑίθγ, 15 ρεσῇδρϑ (6 ἰγ06Γ ΟὨ6. 

.. 82. ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ““ Δηά 
Πανίηρ οοπαυςίθα (ἢ6η] ὉΡ ἴο ἢ 158 Ποιι86." Εογ {ἢ6 
ἄνα ἰ}Ρ]}169 88 τὰςῆ. 6 [4]]οτ᾽β ἤουβθ6 ψ88, ἰἴ 
ΒΘΘΠΊΒ, Ὠρσῇογ (ἤδη (ἢς τοϑὶ οὐ τἢ6 ργίβοη, ἴογ οὔν!-᾿ 
ὁυ18. ΓΘΆΒΟΗ8. δῸ Αςίϑβ 9, 890. ἀνήγαγον εἷς τὸ ὑπερῴον. 

᾿. 94, παρέθηκε τράπεξαν, ““8εἴ ουξζ ἃ [40 ]6." [Ι͂ῃη {[15 
ΡὮγαβθ, ψ]]οἢ οἴἴξδη οσουγβ 1ἢ [Π6 δοιιρίυγαβ, Δπά 
9016 Ε1Π|65 ἴῃ (ἢ (ΟἸα5β810 8] ν᾿ γιῖογβ, τράπεδα 5]ρη 68 
(6 )οοἀ ραοοα οὐ (ἢ ἰ40]6 : δῃᾷ παρατιθέναι, ΠΚ6 
{πΠΦ [,αἰϊη ἀρροόπθγο, 15 οἴθῃ υεὰ οὗ ρδοίῃ ΟΥ δβεῖ- 
(ἰηρ ἀηγε!ηρ παρὰ Ὀδέογα ἃ ριοϑί.. 
.- Πανοικὶ 15. ΘΧρ]αἰηδα ὈΥ τς δη([6ηξ ἸΕΧΙ σορτάρ]οΓ8 
σὺν ὅλω τώ οἴκω: Μῇο, ΠΟΜΘΝΕΙ, ῥγδίεν [ἢ πηοτα 
ἘΓΔϑϑῖσαὶ πανοικησία. Ὑεῖ [86 οἰ Π6Γ 18 ιι864 Ὀγ σοοά 
αὐυΐῃοῦβ, (Πουρἢ ἰδίθγ ΟΠ 68 ; ἃ8 “2 8Ἴοῆϊη., ϑὅοογ., ῬΏΠο, 
Φοβαρῆυβ, δηὰ Πιοάογ. δου. Κιϊποοὶ {Π10 8, ἴγοιῃ 
νογ. 86 ἃ 89. (δὲ {Π6 4|1ὁγΓ {πΠ6η σοηπάεςίοα {πδπὴ 
θΑςοῖκ ἰο (ἢ6 ἀμπηροοη. Βιυιῖ {15 18 τ ἔγοιη σδγίδιη : 
ἦΔΥ, ἴ{ 86 ποί ργοϑαδίο (μαι ἢ6 βῃουϊά ἢᾶνα Ὀδθὴ 80 
ΔΏΧΙΟΙΒ ἃθουϊ ρυδγαϊηρ δμοῖ ὈΓΙΘΟΊΘΓΒ, 88 ηοΐ ἴο 6 
σοηίοηξ ψΗ {ῃ6 βϑουγν ψηϊοὶ) 18 λομδ τηῖρῃι 
αἴονγά, ψίογο {πῸν ρς θ6 πο ἴῃ δὲ ννὰ5 οσδ θὰ 
ἐΐδογα οἰδίοάϊαᾳ. οάατάρα Τρ Υ βυρροβθθ ἐπδὲ 
[ΠΥ ταπηδί δα ἴῃ ἢΐ8 ἢουΒ6 ἑἠαέ πἰρλε. 

85. ῥαβδούχους, δοαάίος, ἀρραγίξογο5, Δηδν τὶς ἴὸ 
[ῃ6 ᾿ἰεῖοΓβ Ψψῆο ἃιἰοηἀρα οἡ ἰῃ6 ργείΐογβ. ὅδϑὲ Εδο- 
ἀϊρ. Απεὶ, [μβοῦ. 7, ὁ0.. Οιίο ἀς 441]. (οοη. εἰ Μιι- 
ὨΪΟΙΡ. Ρ. 479.. δηά Μυπίῃε ἴῃ Ἰοα. ᾿ 

᾿ 85. ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. Ῥτγίοεδιδ χα- 
τοδί κ8 οἡ [ἢ 6 οοπξοπιρὲ τὰ Ρ] 16 ἃ ἴῃ ἐκείνους. Βαϊ ρεῖ- 
808 δι. ἢ ἃ ἠξόχον ψ88 Ὠοῖ τηϑδηΐ ἴο 6 βῆονῃ οἢ 
(ΠΔὲ οςοαϑίομ, 686 τηᾶρίϑίταϊοβ πψουἹὰ ἔδοὶ, ἷἰ 
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ΒῃουΪ ἃ βθθηι, ἴοο τηποΐ γεβρθοῖ ἔοσ ἴμ6 Αροϑβίῖεβ, δπά 
ἴοο τῆ ςἢ᾽ Βῃδπιὶ6 δ {πΠεῈῚῚ ονῆ οοπέάιϊοί. Ἐοῆθδο- 
τἰοη ἢδ4 ῬγοῦΔΟΪΥ βῆονη Ἃἢδπὶ [Π6 ᾿γγ ρα Υ οὗ 
1ῃΠ6 ψῇο]6 ἐξονε αι. ΒΡΘΟΙΔΪΥ ἅ8, ὈΡΟΠ" ΘΠΦΌΙΓΥ; 
{πο γ νου]ὰ πα ποιβίηρ θὰϊ ψνἢδὶ ψψᾶ8 Ἰπῃοσοηΐ, ΠΑΥ͂ 
δνθη ᾿διιάδθῖθ, 'η {πα σοηάποί οὗ {Π6 ΑΡροϑβι1]65. Τἢυ8 
ἴατ 1 ἄστοο ἢ Οατοίυ8, [πη θογοῖ, Εοβοημηυ ]θγ, 
Ἡδιηγὶς 8, δηά Κυΐϊηοοὶ, {π6 481 οὗ νῇῆοπι ΓΙ ΟΣ 
{π|η 8, (Πα ([Π6 φαγί παῦάκα Πα ἰπϑριγοα {Π6 πὶ Ψ] ἢ 
ἴϑαγ, 8η6 τῃδὲ 1{ 185 ῬΡγοῦΔ 6 {πΠ6 Ἰα1ογ Π84 ἰο]Ϊὰ ἐῆδπὶ 
οὐ ψῆαῖ' δα Παρροηθὰ ἴῃ (ἢ6 ρῥτγίβοη: ἀυτιηρς {ἢ 6 
ηἰρῆς. Ηδά 18, ᾿πάθο, Ὀθθη {{Π|πΗ σαβ86, ἔῃ νυ τῖρἢς 
αν ὈΘΘη ἱπάπισοα τἢῃ6 πλοῦ Γαδ ΠΥ ἴοὸ ογάδγ [6 Γ6- 
ἰραβθ οἵ {ἢ6 ὈγΓΙβϑοῃθγβ; δι ΠῸΝ ΔΓ ἴὃϑαν σο-ορογαίος 
1η Ῥγοάαοσίηρ ἐῃ18 να ἃγθ ποΐ θηδυϊθα ἴο ἀθίθγπηθ, 
δίῃσθ γα Κῆον ποῖ ἢονν ἔδγ {ποὺ πηρῆς ἢν Ὀδθη 
Ἰηἀυςοα ὈΥ Θησιΐγγ, δηὰ {π6 ᾿1πί6]]}Προῆσς οὗ 186 
Ἰαϊογ, 1 Π6 στρα] γ σοηνουθα 1ἴ, ἰο 80 σδηρα {ποῖγ 
ορίηϊδη οὗ (6 τηθῇ, 8ἃ8 ἴο βΒ0ρροβα [δι ΠΥ τιϊρἢς 
Ὀ6 Ὠ᾿νΊπο Ἰοραΐίαδ..  Σ 

57. δείραντες ἡμᾶς, ο. -“Οηα οσδηηοῖ δυΐξ οὔϑοτνθ 
{Π6 βρίττε4, Ὀυεῇ, δηὰ ψ τὰ] παέμγαί αἷτ οὗὨ Ἐχρτεβ- 
ΒΙΟη ἔπγΟΏ ΟὟ (18 βόπηίθηῃςσθ, 80 οξαιδοίογιϑιιςσ οὗ 
ἀῃ6 ἰοιηρογαπηθηΐ οἵ δι. δα], 1ηὼ ψ ῃϊοἢ δασὺ τὐογά 
ἔΌΓΙΏ8, 85 ἰ Ψψογο, ἃ ὀεαά 0} ἀοομδαΐίοη. - ΣΝ 

Δημοσίᾳ. Οπ {{||8 δΔηὰ 8υςἢ [Κα ψογάβ ὙΌΣ 
γείδιβ ἰο Ρίοομθη ἀβ δίγῖο Ν. Τὶ ὃ 96; δηά οὐ μιῤ- 
ἰϊς δοοιγσὶησ, 88 ἃ τηοϑὲ αἀἰβργϑοθῖ! ρα Πἰβῃπιθηΐ, ἴο 
Οοτγη. Αάδη. ἴῃ Εχογο. Εχορ. ἢ. 821. - “. ᾿ 
. Οἡ {Π6 Αροϑβι16᾽8 σοπάιιοι Μαγκίδηα οῇδιβ ἐπ 
ΠΟ] οσσίηρ Ἰυἀ!οίουβ ΟὈβογνδί 8 : ' 

ες (ἐδ, ΒΔ] Κηονν δῦ 6 ψγ88 δθουΐ ; Δα ἢδ6 [ΠπΠουσῇῃξ 
ϊ σοποργηθά (88 ἴἴ 414) ἔπ6 ἑπποσόποθ δηὰ γϑρμἑαξίοπ 
ΟΥ̓ 51148 ἀπά Πιηβε! ἢ, ἃ5 Οοα β φηνουϑ, (δὲ {18 ραδ- 
Ἐς διηθηάβ βῃουϊ ἃ Ὀ6 πιαάάθ {πθπ ὈγΥ {ἢ6 Ὠωμπιυϊγὶ, 
σο πο Κηον Παά ρσγοαῖν οχοθθαθα {πεῖν δ ποτ, 
ἴῃ ριειδίϊείν δοοιγσὶπρ, δὰ θη σοπιπιϊ ἐξ η ̓ ΤῸ ὈΥΊδΟη, 
Ποπιαη οεἰξίποηδ, “πους δὴ ἰεραὶ ργοσθϑ8. Ηβ 
πουϊὰ ποῖ αν ὈΘ6η 80 ἰου ἢν δά 10 ποῖ Ὀδδη ἰὸ 
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νἱπάἀϊοαῖο ἱπποοθηοα ἀπ οὐἠαγαοίον, δὰ ἰο ἱππηθθ 
{ἢ0886 ἰηβοίθηξς ρῥτγονίῃς!δὶ τηβρίϑιγαῖθϑ, ἢ ΟΓΩΡῚ [0 
τηδῖςς {Π6πὶ τῆογο οαμέίοια ἴογ (6 ἔωϊυγοα, [πουρἢ ἢ 
Πδὰ ἃ γἰρίνι: ἴο ἴᾶνα το βθνογεὶν ρυη]βἢ 84, 88 (ΠΘΥ͂ 
{Π6πηβοῖνοϑ νυ γΥῪ ψ6}} Κηθνν.᾽᾿ (Μαγκὶδηά.) 

87. ἀκατακρίτους. 8 ψοΓΩ ὮρΓΟ, δῃά ἴῃ 92, 26, 
βίη! ῆθβ οὶ πρὶν μποοπάεηιηθα, Ὀυϊ ὠπέτὶοαά, δρᾷ 
{ΠΘΓΟΌΥ, ἰπ ἃ ἰθραὶ 5686, ὑποοηἀοιηηθᾷ ; ψἢδί ἰἢς 
1,Δι}ὴ98 ο4}} ἐπαεζεπσιδ, οὐ ἱναμάϊέιιδ. ὅο0. κατακρίνῳ 
15 οἴδδῃ υδρὰ (ογ κρίνω. - [πειεαὐ οἵ ἀκατακρίτος [{|6 
(Ἰ]αββίοδὶ ψγίοιβ ι.86 ἄκριτος. (ΘοὨ θιβηθγ.) [0 [188 
Ὀδθη (ΠΥ βἤονη Ὦγ του, ἡ εἰ8., δηῃ οἵα γ8, ἰὴ 
ἴοςο, {δαὶ [ἃ γᾶς βίγίςγ ἐργυιἀάδη Ὁγ τῃ6 οιηδη 
͵αννδ ἴὼῸγ ΔΌΥ οἰ ΖΘ ἴο ἐε ςοηάοπῃηηοα οὐ Ρμῃ Πα 
Ὁπμοαγά. (ὅθε Αςἰβ 25, 16.) 80 (Ἰιο. (οἰ δά δγ ατον 
{18 δηά εί8.) (ὐδιιϑᾶ σορηῃἃ ρΡοββιιη πη} {1 ἴτν, 
ἱποοχηϊἃ ἤθίηο οοῃάθιηηλγὶ ροΐεβί. Τὰςῖς. ΗΙϑ5.. 1, 
6. [παι 1{| δίᾳυθ ἱμαφίδηςι ἰδηαυδι ἱπηοσθηΐθβ ρ6- 
τοδὶ. ΗΒ ψὰ8 ᾿πἀθοὰ (ῃ6 σοῃμηοῃ αν οὗ 4} 
παίΐοηβ. Απά ἴῃ {Πυϑιταιίοη οὔὗὨ {Πϊ18, ἀγοῦ!α8 δριΪῪ 
οἰΐθρα Ηρβίοά : Μηδὲ δικὴν δικάσῃς πρὶν ἀμφοῖν μῦθον 
ἀκούσῃς. 

87. ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑξάρχοντας. Τῇς (ο- 
τηθηίδίοιβ ἰᾶνο δα ἀιιοθά ἃ σγοαῖ ἢυμθο. οὗὁἨ ραβξᾶσοϑ 
ἴῃ ῥγοοῦ παῖ ομμαη οἰςἰΪΖθηβ ΘΓ οχϑεηρὶ ἔγοπν 
δοοιΓρίη, Δ ΘΒρΘοΟΙΑ ΠΥ δἴζοσ ἀρροαϊίῃρ ἰο ἰἰ6 ροο- 
ὈΪ6, οἵ ΘιΏρει μοῦ. 866 Αρρίδῃη, Ρ. 448. (ο. ἴῃ Ὑοτγ. 
ὅ, 68 ἃς δ6. Πίοῃγϑ. ΗΔ]. ρΡ. 202. ΡΙυΐϊ. ῬΌὈ]. 10. 
Ιλν. ῷ, 8. Ναὶ. Μᾶαχ. 4, 1. Εἰσ. ργο Ηδρ. (Ὁ. 4. Ηβηςβ 
(π6 Ὀᾶγα Θχργθββίοῃ, 7 απ α ση οἰξίκοη, οἷς, 
δνθη ἴῃ {Π6 πηοϑί ἀἰβίδηξ δῃᾳ δλαχῦδγοιιβ σολιῃ Γ 68, 
βυ Πς ΘΠ ναι] ἰο γρργαθβ νίοϊδῃοςθ, δᾺα4 (ἱς. 
οει, ἄ, 67 ὃς θᾶ., (ἱς. ἂρ. δι, [0, 8Φ., αχιὰ αἰ5ο 
δίζοη. ἧς Αηίαυο Ψυγα πϑπι πῆ, 1.10.» 77., ατα- 
ν᾽ 55 ΤὨδβδυσγυβ, Μδμπμΐ. ἀθ Ι6ᾳ. οπι. (. 16. μ. 
1076., (οεί. δά δαιίμ8ι. (Αἱ. ὅ, 1.. Βείβϑδοῃ ἀδ Βοζηι. 
- 8. Ρ. 718.. πςς 46 τα ο ο Θλ δΔῃ4 ἴῃ ἰιλ9 ΟΡ. 
.Ρ.1 864., 8η ΟΥ̓ ϑβοσίβἰοη ἴῃ εἶδ 8. 

Ἀ ν Τ. ὦ. Ρ. 190. ᾿ Ὁ: ' 
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1 μδ8 θεέ δοκθὰ ὈΥ ἰνμαὶ σίρε Ῥϑὺ] ο8}}8. ἢἰώνθ6}} α Ἠονιαπ. 
δοίη, 89 ϑιηπιοηά, Βεσζα, θουρηῖγ, δηὰ Ῥεᾶγοθ, ἤανα βυρροθοά ἴὰ 
ΔΒ ΟΥ ἴῃ6 ργουηή (δαὶ Ταῖδυβ, Ὠἷδ δίϊνα μ]αόε, Ὑγ85 αὶ ΒΟΙΏΔΩ 
ΦΟΪΟΏΥ͂, ΟΥ δὶ ᾿ἰεδϑῖὶ ἃ τηεμπίείρέμηι. 866 ῬΥ 6. Μεϊεῖ, δ 1. Ο. 6. Ολ 
16 οο]οηΐεθ, διὰ (6 ἀϊδεγοηοδ Ὀείνθοη ὑπο, να αν (τοαῖοά 
ΒΌΡΓΔΆ, νοῦ. 1ὼ. Νοῦν ἴΠῸ περίορία 6 Γ6 ρτορ ΡΪΎ 1ἰαἰΐδη ἰονγηϑ, ὁ 
ὙΠΟ δὰ Ὀεθη οοπίογγει {Π|6 2.9 οἱυϊεαέϊδ, ὈῪ νν7ιῖο ἢ {Πππ οἰ Εἰ ΖΘ ἢ 
οἵ ἴποβε ρίδοεβ ῃδὰ (286 ρυ)ς δηὰ ργίναϊβ χτίριο οὔ Ομέγίέε, ἀπά 
ΣΩΟΓΘΟΥΤΟΓ τηθάδ τμοἷγ οὐ ἰαννϑ, αηἀ οἸεοῖθα (Πδὶν οὐ τωδρ "γαίεϑ. 
ΤΏδι {Πογ Πδα δ͵90 {π6 τί αὶ οὗὁἨ οβδνγίηρ (μαπηϑοῖνεβ 585 οδπαϊ βίο 
ἴο ἴΠ)6 Ποῃουγθ αἱ ἤοιμθ, τ βηὰ ἔγτομῃ ἴα οδβϑὲ οἵ Μ|]ο, υυΐϊοδθ 
οἱγίἢ ῬῬΙδοα πνδ8 [δηυν τ, ἃ τηιηἰοὶρίντ, δὰ ννῆο ργοροβοα ἢΐτ- 
δε] Ὁ γ ἴῃ6 σομ8}}8ῃ1ρ. (66 ΟἹςογο᾽ϑ Οὐδ οηβ ὑγοὸ Μίϊοπα 41]., ὑγὸ 
Μυγεηα 41]., δηεὶ ὑγοὸ ὅ.0}14 7 ἃ 8.) ὙΠΟΥῈ νγεγα, μόνγανοῦ, πιμηΐ 
εἰρία νλϊοἢ ἢδα ποῖ ἴΠ) 6 τἰρῃϊ οὗ βυγαρε ; δηὰ 80 ροββϑββεὰ ηοΐ [Π6 
υ}} γι εἰσ ἑαἐὶδ. (566 [ἐν. 38, 86., δίρουῃ. ἀς δηϊίψυο )υγα [4]. 2, 6., 
Τυγηθῦ. δα (Ἰο. ἀρ. 1, 5.. ΑγηιΖ᾿ 8 Ὀϊ8βεγῖ, ἀδ Οἰν᾽ἴαῖα Ῥδ}}, ρ. 138., 
Ῥνδδίοδαιι 8 Ὠϊβϑογί. ἀδ γα Μυηϊοῖρ., δηὰ οι, ἀδ τε Μυηϊοῖρα!, ΒοτΩ, 
1801], 410.) Βυϊ Ταγϑυδ (Ῥα}} 8 Ὀἱγι ἢ - ρ]8Δ6 6) ννᾶϑ Ποῖ ΠΘΓ ἃ ΘΟΟΪΟΏΥ, 
ὯΟΓ ἃ τοτηϊεϊ ρα), Ὀυϊ ΓΩΘΓΕΙΥ ἈΠ αγὸς ἐΐδοτα. ὅ66 Ρ]Ίη. ὅ, 27. ΝΟΥ 
{ἰνεθ6 4,66 οἱέϊος Ἰϊνεά ππεν {πε οὐνπ ᾿ατν8, πδὰ {πεὶγ Ο [8 
ρἰειγαῖαβ, νγεγὰ ἱηἀδρεπάεηϊ οὗὁὨ {6 }υγί δα ϊοιςοη οὗ ἴπ6 Ἐοτηδη ρῥγεϑβὶ- 
ἀεηΐ, δηὰ τνεγα ἢοῖ οοουρίοαά ὃγ Ποιηϑηῃ ΡΈΓΣΓΙΒΟΠ5. Ὑεὶ (ΠΟΥ ὙΨΟΓΘ 
6] Ὀουπὰ ἴο δΔοκηον]εοαρα ἰδ δονογεῖρηι οὗ (ἰἰὸ Βοιηδη Ρεϑορ]ὼ, 
δηθ βεηὰ {Ποῖ δυχὶ Δ γ1685 δρϑίηοῖ 4}} (πεῖν δβδιηΐεβ. (δε ῬοΪγθ. 
ἔχς. [2ρ. 1110, ατγοπον. οὐ 1 ἐν. 88, 82., (Ις. γεν. 8. 6., ϑρδη δαῖτ 
οὐ Ψυ]4η, Ρ. 357. ἃ ἀὁ υϑὰ Νυῃ). 676 δι 691., ΟτΌ. βοπ. Ρ. 97., 
Βεγὶΐηρ, Οὐβ8. 8, 804 8ε4ᾳ4.) ὙΠ (Ὠἷ8 ἔγεεάοηιν ἴΠ6 Ταγθεβδηβ δὰ 
Ὀοοη ῥγεβδεηϊεαὰ Ὀγ Διυρηβίιι5, 85 ἃ ΘΟ ρε δα 0 [ῸΓ ἴΠ6 ἀδεῆδροθ 
ΠΟΥ παι] δυδίαἰηεά ἰη ἢ οαυ86 οὗ δ} 118 Οιξϑβδγ, υηάδγ ναγίουϑ σαΐθ- 
τη [2685 αἰἰοηεϊηρ {πε Οἷνὰ! γαγ. 850 Αρρίδῃ, Ρ. 1077. δηὰ ΄ο (ὮΓγβ. 
ἴῃ Ταγβ. ροβίουϊογε: τοιγαροῦν ἃ τις ἂν φίλοις καὶ συμμάχοις, καὶ 
τηλικαύτην προθυμίαν ἐπιδειξαμένοις, κακεῖνον ὑμῖν παρέσχε, χώραν, 
γόμονυε, τιμὴν, ἐξουσίαν τοῦ ποταμοῦ τῆς τε θαλάσσης τῆς κατ᾽ αὑτὴν: 
ΒΕΓ ΌΥ τιμὴ ἀοποῦν 18 668 ξ, Εἰ ΠΟΓ (ἢ6 ἀἰβηϊ οὗ πε ΓΟ ΡΟ] 8, ΟΣ 
ἐμαί οὗἉ αὐτονομία, ἴ 6 μαυὶηρ 1.5 οἱ ἰαδ απα τηαρὶδίγαΐα8, ΟΥὨ Ὀεΐηρ; 
οὗ ([Π6 δηείθης ἔοι οὗ {Ππ6 τερυ] οἰ, δηα Ὀεϊηρ ἰπἀορεηάςηϊ οὗ {{πὸ 
Βοσηδῃ ρῥεεδίἀθῖ. [80 Ἀ0 (886. 808. (εἰϊεά Ὀγ Ῥεδύοβ, ννῆο (6}}8 
9 (δῖ, ον ἐλ αἤάοκοιίοπ τοὐξεὴ ἰδε μεορὶε οΓ Τατειια δογε ἐο «Γι ἰδμ8 
ὕκταν, απὰ αῇετγισατὺς ἰο μριϑέις, ἐλα ἰαξέεγ οαμοειὶ ἐ᾿εὶνγ οἰἐψ ἰο δὲ 
εαἰϊοὰ «“εἰϊοροϊα, οὕτω προφιλῶς τῷ Καίσαρι προτέρῳ, καὶ δι᾽ ἐκεῖνον 
τῷ δευτέρῳ, οἱ Ταρσεις εἶχον, ὦστε καὶ ᾿Ιουλιόπολιν σφᾶς ἀπ᾽ αὐτοῦ 
μετονομάσαι. Ἑαϊι,) Ὅμαῖ (Π6 Ταγρδηθ [δὰ μοὲ ἴῃς 2.5 εἰσ ίαἰϊα 
Τοπιαπα ἰδ αἶδὸ ἤσποα ἀρραγεηΐ, τιμαὶ ἴ6 Βοιίβδη Τγίσυῃο, ᾿ἰπουρῇ 
6 Κηονν Ῥαϑυὶ ἰο ὃὈ6 ἃ ἜδγἼεθδη (8εε 2], 89.), γεῖ ογάεγεα ἢ ἴοὸ Ὀ6 
βοουγρεὰ (22, 14.}, ἱἰδουρὴ Π)ὸ ἀεβίδιθεὶ 88 ΒΟΟΏ 88 ἢθ τηδεγοϊοοά 
ἢδὲ [6 τὸ ἃ ομββαπ οπίζεη, (866 42, 97 5664.) ὙΤπογείοσε {6 γ6 
ΒΟΟΙΏΒ ΤΈΒΘΟΠ ἴο ΓΕΙ͂ΕΡ οὐϊπεν [μ6 ορὶπίοη οὗ ἰῃο86 ννῇο (43 Οδ]νὶπ 
δηὰ (Ε}1αγ. Ὠϊδ9. 14. Ρ. 4. ρ. 926. 46 Ῥαυ]: Αροβί. οι. Αἰνὶϊ.} 
τηοϊπίδίη ἐμδῖ βοῖὴθ οὔθ. οὗ Κϑι} 9 δηοοϑίουβ Ὠδά {})}9 ἔγεθάοϊη ρίνεη 
μα ἴοΓ δοιὴδ βϑϑυνίοο σζομάσσθα ἰὁὸ (ἰδθᾶσ ἴῃ (6 οἷν! γα 8; ΟΣ (8 

- 
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ἱπποῦ, δηὰ 946 ουδϑίοαγ, πηϊοἢ τγίζοσς ὀχργοβ8 ΠΥ 
ὙΔΓΙΟΙΘ ὨΔΙΊΘΒ : 85 88 ΘΟ δῇῆονη ὈΥ οί. ΕἈΌΟΣ 
Βοιηοϑί. Φ. ν.92. ()ο1.) ὃ που]ὰ δἀά ἃ νϑγν βί τ} 118Γ 
Θχργοδϑίοη οὗὁἩ Γίνυ 84, 44. Ἥβη 18 1ῃ ἐη ον ογ πηι 
ἀθη1155..5 σαγοόγοηι 681. 

ῷά4.. τοὺς πόδας αὐτῶν ἡσφαλίσατο εἷς τὸ ξύλον. 
ΤΠ ἔύλον α8 ἃ νοοάδῃ (πα δβοιγοζί 68 ἸΓΟΉ- 
Ὀοιιη 4) τηδοἢίηα (45 ἰῃ Ηοτγοάοί. 9, 87. ξύλον σιδηρο" 
ϑετὸν), ὈΥῚ ΜΠΙΘΝ ΒΠΥ ΠΊΘΙΡΘΓ, ἃπαὰ Θ8ρ6ο!4}}7 {ἢ 6 
ποοῖ, ψὰϑ 80 σοπῆποάα ἄονῃ {παῖ ᾿ξ σουὰ ποί δὲ 
τηϊϑοά (866. Ατίϑίορῃ. Νυδ. 692. Γ γϑίβεγ. 681.):; οὗ 
ἱηίσ ψηϊοῇ (ἢ6 γδεέ ποτα (ἢγυβε δπα σσηϑίται ποά, 845 
ἤογο, δηᾶ ἴῃ Ἡδγοά. 6, γὅ. 9,387. Ατὶβιορῆ. Ερ. 866, 
999 ἃς 1046.: 4150 ς4]16 ἃ {πΠ6 κάλον, ξυλοπέδη, ποδοκάκη, 
δη ἃ ποδοστράΦφη. 80 (86 Ηδρτ. "7Ό, ἰπ .0} 18, 927. 
58, 11. (8.6. Μίοπαεϊ. βΌρρ!. δὰ εχ. ΗἊργ) ον 
ἤηΑ ΠΥ, οπα ἴῃ νη ἢ (86 Ρογβοὴ 8 Π6 [4 γ αἰ (ἢ 
εὐδ ἐι τὰς ΠοοΪς, Παπάβ, ἀπά δος; δηὰ υἱηοῖ, πανὶης 
ἦνο ΠοΙ65, οὔ ἡσγαπιΐα, τν88 οδ]]6α πεντασύριγγος. ϑ6ὲ 
ἈΑτὶβίορῇ. ΕΡ. 1046. Τ 8 ππδοῃϊηθ τ 88 ἐν πε Ἐο- 
[Π8Π8 68] }6ἃ (Π6 πόγυαϑ (ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴγοση {πὸ τη οδπὸ 
ΒΟΊΗΡ ΟΥΡΊΏΔΙΥ͂ σοτηροβοα ῥαΓΟ οὗ τορθ5). 80 
ΡΙδυΐ. Οδρί. 8, ὅ, 71. γαῖα ηοοσίι πορῦο νὶϊησίι5 Οο}3- 
τοἀϊοδαίυν. (Κυϊπ.) 
Ὁ ῸΓΡ τῆοβί οὗ ἴῃ δῦονϑ τηδίεῦ {π6 ᾿εατπθα (οη- 
ἕδη Δίου 15 ἱπαἀορθίοα ἕο ΕἸΠῈ (νδοπι 566); πᾶ 
αἰ πηοϑί 8ἢ Πὶϑ9 (]αβϑὶςαὶ οἰτδίίοη5 ἀγα ἀδγίνοι ἔγοπι {πδὲ 
φτοῦ δηά οιδίοίη. Βοῖβ, ποννονογ, βανα ομπκίοα ἃ 
ουτουϑ ΟΧρΡΓοϑϑίοῃ ἴὸ 6 ἐσυπά ἴῃ ΡΪδιι. Ῥφη. δ, 6, 
48. Να 515 δρυᾷ τὴ6 ἴῃ ἐΐσηεά οτιδίοαϊά : ψὮϊςΝ 1 ἢανὸ 
εἰ(6 ΡΥΠΟΙΡΑΙΠΥ͂ ἔοΓ τῃ6 ΡθΓΡρΟΒΟ οΥ̓͂ ᾿Ιπἀ!σδίτζηρ (6 
οτἱρίη οὗ δαὶ Βυ 16 Γ᾽ 8 ΝΘ ΠΑΡΡΥ͂ Ρε ῬΠΓΑϑΙ5 [ῸΓ 
σέοοκα, ἩδΙΏΘΙΥ, Τὰς ιυοθάΐδη δαϑέϊίά. ον (δαῖ, δηά 
θο6 οἰποῦ οχργοϑϑίοῦβ οὐ ἰδ 5416 παίυγο, τῆϊοΐ 
οὐουγ ἴῆ ἢἰ8 Ηυάῖργαϑ, {λ6 τίν θυδόσν βοοιηβ ἴοὸ 
ἢν θ6οη ἐπάοθδίθοε ἰο ἐδ ηοί68 οὗἩ ατοίυ δηᾶ Ρ᾿- 
ξεει5, νὴ δα δηϊοϊραίοὰ πιοβί οὗ δαί ΕΪϑπον 
Δσε! 4. τηεεὶ στ ο 6 5:00]6τ; 85, ἱπάδοα, [88 
δέεοθδ {ὯῸ εα86 ὙΠ ὨΊΔΠΥ οὗἩἨ τὴν οὐνῃ ΠΓΟἢ οξοπα. ἃ 
ΠΒΠ, ΒΟΎΘΥΘΓ, 50})οἱπ {πὸ ΤΟ Πονπρ' ρ]οδηϊπρε. ΤΉ. 
τηϊδί. 989 Β. ὁν τῷ ξύχω ἦν: δῃὰ ΕἸ 8. ὅτι ἀτυχεὸτἐρὸς 
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ἐστι τῶν ἐν τοῖς ξύλοις : Δη 91 Β. τοῖς δὲ οἱ σκιμπόδες 
ἔγενοντο ἀντὶ ξύλων. Ἡετοά. 9, 57, 10. ἐδέτετο ἐν 
ξύλῳ σιδηροδέτω. ἸμοοΟρὮΥ}. ὅϑ΄᾽π. 14 Ὁ. ἐν εἰρώτη 
ξύλων ποδοκάκη τοὺς πόδας ὑκέθλιβε. ἼΓΠοΓΕ οαἂπ θὲ 
ρμιυῖ ᾿π|6 ἀουδὲ {δὶ 1κἰκὸ Βδά ἰη νίονν ὁ 839,.1}. 
ὄθετο δὲ ἐν ξύλῳ τὸν πόδα μου. ὅ66 ΕἸΒοΒοΓ ἄς Ψεῖί. 
1χχ. 459., θὲ. Εγαβῃ. 6]οβ8. γος δύλων, δη4 ϑυΐςοτΓ᾽ 8 
ΤΠεΒ. ἰῃ ν. Υεί5. 48 Βοζα δἀἀπσοα {Π6 [0] νη 
Άπε ἀεϑοτίρίίου οὗ ἃ 3δῖογ Ὀγ ῬἢΙ]ο 9, 68, 90. ὅσης 
οἱ εἰρκτοφύλακες ἀπανθρωπίας γέμουσι καὶ ὠμότητος, 
οὐδεὶς ἀγνοεῖ φύσει" τε γὰρ ἀνηλεεῖς εἶσι, καὶ μελέτῃ συγο- 
κροτοῦνται, θηριούμενοι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν πρὸς ἀγριότητα, 
χρηστὸν μὲν οὐδὲν ἡ δρῶντες ἢ λέγοντες ἢ ὁρώντεν, ὅξα δὲ 
βιαιότατα καὶ χαλεπώτατα --- συνδιατρίβευσε δὲ οἱ εἷρκ- 
σοφύλακες λοκοδύταις, κλεπταῖς, τοιχωρύχοιρ, ὑβρισταῖς, 
βιαίοις, φθορεῦσιν, ἀνδροῴψοις, μοϊχοῖς, ἱεροσύλοις, 8366 
(6. 89, 81. ἐς ἘΣ " 

45. π μενοι ὕμνουν τὸν Θεὺν, ἱ. 6. ““ ΤΘ- 
(υγηρα ἀμέλύα (ο οὐ {ππί πον δὰ ὑὕδεπ ἐπαρην 
ΨΟΓΩΥ οὐ βυβαγιηρ ἴὼ (ἢ οδθκα οἵ (ἢ εῖβὲ δὰ οὗ 
τοὶ ρίοη. . ὃθ8 ὅ, 41. δὰ Ναί. ὅ, 11 ἃ 12. Νον 
[88 αἰγουμπηείδοες οἵ ἐπα ““ρείβοπογβ Βϑαγίηρ ἐπ θπ|᾽" 18 
τοοοτάθα, ἴῃ ΟΥΘΡ ἰο δῇῆον" ἴον σουγαρθοῦϑ]ν {ΠῸῪ 
βοῖε {Πὲὶ5 ἰαδεϊ πιοῦν οὗ δι ἰη οὐ, ᾿πβοπιποῖ ἐμὲ 
{Βοῖν {6 ]1ο8 ότα τ π688685 οὗ (μα ογεπ46. (Οτοί. 
ἃς Κυϊη.) ῬΤΠΐδθ νδβ, ᾿πάθοί, γον. ἵπ ἐδα Ἡοὶν Οἠοεέ: 
ἰὼ ἃ ὈΓΙΒΟῚ ὙΒΘΓΟ (ὯῸΥ οοὐἱά ποιῖπος οπάὰ {(Ποὲγ 
Καθεδ, ΒῸσ γαΐβα (Βαῖγ βαδαε! (ΥΥ εἰ8.) 

46. ἄφνω δὲ ᾿ὐδο μρν ἐγένετο μέγας. Ἔδαϊὶ οαγέδ- 
φμαΐο, ἴῃ (6 υϑυδὶ 86η8ς, τησδί ὉὈ6 πηἀογδίοοῦ, ἰδ 
πρηνὶ ἔτοια ἔα οἰτουπιδίαποα οὗ {6 ἄοογε Ὀείηρ 
οἵορα ὁρεῆ. Ἔπαεαι ἐξ ἐηίπα σου ἃ πανὰ σαυϑοά 
1θ τ ἰο ΟΡΘΏ (5 δοηῖ6 γϑεθηξς Οὐμπισπίδίογ. πα. 
516) 18 αἰζο νυ στο [0 ]6. 

ὕ)Ἴηδθα 886 Ἰδος δὰ δνάκέη, δῃρὰ ἰουπὰ {πὸ 
ἄσοτα ορθῇ, Βα πιῖρῃς ψ 6 }] ϑῦρροβθ (πδὶ {πὸ οἰ ηῤιρο! ὑμῶι 
Βεά ἐοιιπά τϑϑδηδ ἰοὸ εἴδει (ΠῚ ϑβϑοαρθ. 1ποισίογα 
Ἦ ν δὲ πρίηγαὶ (δαὶ 6 βῃοια (κηονίδρ (ἢ ἤθανν 
Ρεηδ γ ἰο ψ οὶ τ ἰανβ δαϊυσροά. πὶ; 586 12,7.) 
της οὗ βεοκίηρ ἀοδίς ἰἢ 8 τῇ ]άδὺ ἔογηι ἰπ8η ἰδαξ 
ψῃϊοῦ 6 τψουἹα οὐδοῦ 186 οχρθοῖ ἴο πιϑοί δἱ {Π6 
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᾿ιαηά8 οΥὗὁἩἁ {6 Ἄχϑουζίομθγσ Οη {15 οαγίῤλφμαΐο, ἵξ 
[88 Ὀ66η τοιηδγκοα ὈΥ Ργίοςυβ, ατοίιυ8, Εἰβηογ, 8πὰ 
οἴδοτγϑ, (Βδί {Π6 ργϑϑθηῆσα οὗ (ἢ ΠὨΘΙΥ, οΓ οὗ δὴ δῆρεὶ 
ἔγοιῃ ᾿ϊτη, τνᾶ5 υ508}}Κγ ἀδηοίοα ὈΥ 5Βυςῇ 8 Ῥῇθηοπιθ- 
ΏΟΠ ; 88 ἰῇ 4, 81. δὅ66 ἔχ. 190, 138. Ηδθρβ. 12, 4ὅ. 
Ῥῃ. 108, 84. ἜΠι8, ἰοο, ψα8 (ἢ6 σοηδίδηϊ Ορίηΐοη 
οἵ [ὴὼ6 Ηραέΐοημα ; ἴῃ 1Πιϑἰγαίίοη οὗ νῇῃϊοῃ, ΕἸΒΏΘΓ, 
διηοηρδί ἸὩΔΩΥ͂ ΟΥΠΟΓ ρᾶ88αρ68, οἰί68 Ον!, Βδϑῖ. 8, 
820, (ὐοηϑίας Ανοϑηζπδ ἰΓθυ 1886 ΒΟ. 1Π 8 5Ξυ͵ν 80, 
[ΘΓΓδάὰθ βιιῦβθαϊο ροηάθγθ ὑγοββᾶ ζ0ν18. ὅε6 δίβο 
Τοηριη. ὃ 9. ΕυτρΡ. Βεαοςΐ. 591. Τῆδ δᾶπι6 Γοπιᾶγκ 
0111} 4180 ΔΡΡΙΥ ἐο ἄοονδ ορεπίηρ ο7 ἐξπεηιδοῖυος, αἴθ ἢ 
Ἧ88 ΔἰΑΥ5 ἱπουρῆς ἴο ἰηά!᾽ςαία [Π6 ργθβθῆσα οὗ [86 

, εἰν, οὗ οὗ δῇ δηρεὶ. 
26. καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. ΒΥ {Π18 τηοϑὶ (οπι- 

τηδηϊδίοτβ υπαἀογβίδηα (δαὶ {Π6 οἰδίη8 οὗ 4}} (Π6 
ὈΓΙΒΟΏΟΙΒ ΨΕΓΘ ἰοοβθά, οὗ γεϊαχϑή; [πουρῃ ποῖ 80 
(δι {ΠΟΥ Ψψ6Γα αυϊΐα αἱ Πυθγίγ. Βυΐ {18 15 ἀπ συϊἑ 
ἴο οοπῃοεῖνο, 8η4, το (ἢ6 τ.560 οὗ (ἢ6 ψοτγὰ [πῃ ἴδ6 
Οἰδεϑίοδὶ ττϊοῦβ (566 {π6 Ἔχ ρί68 οἰοα Ὀγ  εἴ3.}ς 
ἀνέθη οΔῃ ΟἾΪγ Ββίρηϊν 7τοοά ἤἔγοπι οἠαὶμδ, 85. τῇ (ἢ 6 
σΠδίηβ δὰ ἈΝ ΟἿ᾽, 845 'ἴπ (6 οᾶ86 οἵ οίοσ 12, 7. 
Βιυΐ 848 τὰς ἀοοῦβ ἜΓῈ δ᾽ 1ἴπ6 8δη6 (ἰπ6 ορθῃηρά, [ΐ 
σοῦ ἃ 6 ψοηάογίμ! (Πδ0 {ΠΘΥ βῃουϊά ποῖ αν πιδὴθ 
ΠΟΙ Ἔβοᾶρα;. ΨΏΙΟΪῚ 18, ΟΥ̓ τῆδηγ, διιπι αϊοα το δΣ- 
ἔγεριθ αδέοπίδἠπιοπέ. ᾿ΓὮΘ Τϑᾶβοῃ δϑϑϊρηθα Ὀγ Οτο-. 
([8 ἔοσ 1 15 Ὠῖνῖπθ τηἰογροβιτοη, πὰ (οσ [8 68{186,---- 
{παι {πΠ6 ΑΡοϑβι168 τηϊσῃξ Καον τπδὲ (ΠΥ 6 γα υϑοΐυϊ 
[0 οἰδοῖβ ἃ5 ψ6}} ἃ8 ἐο (Βριηβοῖνοςβ, δῃὰ ἐμαὶ ὈΥ {ποιὰ 
ἐΠ6 οἢδ᾽η5 οὗ {π6 πη ψοσὸ ἰοοϑδθὰ. ΑἹ] {Π||8, ἤον": 
ΘΥΘΙ,. 866 18 {Π{||6 βαιβίέδοίοσγυ. 1 Ἵοδηῆποίῖ Πεὶρ β8υ8- 
Ροοιΐηρ (πιεῖ 1 δίῃ βυγργιβοά βῃουϊ ἀ Ὡοΐ ἢν οο- 
Οὐτγοὰ το ἐπα (ὐοαιϊπιοηίΐδίοτβ), ἰῃαὶ ἰοῦ σάντων Ψ6 
βῃοι !α Γοδά πάσων, 48 τε ΓΓΟΑ ἴο θυραί, ΟΥ ΤΑῖΠ Γ ἴδ Κα 
πάντων 70, πάσων, ὈΥ ἃ νΘΙῪ ἰτοασσηΐ ΘμΆ] αρο, ἰῃ 
ἩΠΙΟἢ δη δα]θοίνα 15 δά ἰο ἄρτϑο ποῖ 30 τηποῇ 
ψιτἢ τἢ6 δηϊδοράρθηϊ 85 ψ ἢ β8οῖηα Κιηάγοα ψογά, 85 
Π6γθ, θυρέτρων. Νον ολαϊῃϑ. ἅττα Δρρ] 1 40]6 ἴο ἀοοτγε 88 
Μ6}} 858 (0 μεύδοηδ. [{ βθθῖη8 ργοῦδθϊθ. ὑπαὶ Ογγ-- 
βδοϑίοιηῃ 80 γεδα 9Γ υὑπάοιϑίοοα {ἢς ψοΓάβ, δίῃοαε δὲ 
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812, 10. [6 οΟἰοβεῖίγ υμ]168 ἤνοιξεν καρδίας τὰς θύρας 
Ψ ΗΒ ἔλυσε δεσμὰ διπλά. ἌΝ 

Φγ, ἔξυπνος. Τῆς νογάβ σοῦ ἰῃ 8 Εϑαγ. 8, 8, ᾿ 
48 ἐφώνησε, ἕο. οαάπ ρα δηὰ Κυΐϊηοοὶ {πη Κ 

ἐπαῖ Ῥαι] υηἀοτγβίοοά (ἢ 6 πηδη᾽ 8, ἱπ θη οη ἤἸο 16 
αἱτογίηρ οὗ βοπιθ ἀθϑρογαίθ νογ8 [δὲ ἀδοϊαγοα ἰΐ, 
Ηστα δ εῖβ. σοιηρᾶγοβϑ Χϑη. ἔρῃεβ. 1. ἐδεδόικει γὰρ, 
μὴ τι ἑαυτὸν ἐργάσηται δεινὸν. [ὶ 15 τοιηαι Κα Ὀγ Οτο- 
Ἐ1|5 (Πδ1 81 146 ψψ85 Ποααθηΐ διηοηρ [Π6 Οτεεῖκβ δηὰ 
Ἐλοπιδη8, δηα ν 88 ῃοΐ αἸβδρργονβα οἵ Ὀγ 16 ρΡἢ1]οβο- 
Ῥἤεθιβ. Ναυ, δνϑὴ διηοῇρ ἴῇ6 Ηρῦγενβ, ἰἴ 88 ἃ 
ἀουδιία! ᾳισβιίοη ψ]δι ογ 1 πὶ ρῃς οὐ πιρῆξ ποῖ θ6 
τοϊογδίθα 3 848 ἈρΡρθδΓβ ἴτοτὴ [Π6 ΠΟ ΓΘΒΓ Πρ ὨΔΙΓΔΙνΘ, 
ὙΠΟ} ἸΏΔΗΥ οὐ ΓΝ Γρδά δ δ᾽. ΜΠ] τοςο] θεῖ, ἔοαπά ἰη 
“2οβερῇ. ἀβ Β6]]. Φυἀ4. ἴῃ ν ὨΙςἢ 18 το αϊθά τ(ῃ6 τηοάβ ὈγῪ 
Μἤοῇ {Π6 {6 οὗὁὨ [Π6 Η!βζοτίδη νγἃ8 (88 11 56 θηη8, ὃν 
ἐδε μαπά ὁ} Ῥυνουϊάθηοθ) ργθβογνθῦ, νῆθη δ ᾿δά 
ἔλΠΠ1δῃ ἀπιοηρ ἃ ὈδΔη4 οὗ πιοϑῖ 88. ΠΑΓΥ ἀοβρογαάοθβ. 

20. αἰτήσας δὲ φώτα, 1. 6. ““ Πανίηρ' βου ρῆϊ ἃ ᾿ρῃι." 
Ὕγεῖ8. σοιραγοβ ΡἢΠ. 2, 811 α. φώρ ἤτησεν. δηὰ 
ῬΡῃεφίν. 8, 10, 24. θυ αἰϑγαηΐ ᾿υτηθη. οάατγίάρο, 
ΝΟΓΥ ἱΠΙΡΓΟΡΘΟΙ͂Υ }γέ5565 Οἡ {Π6 ρίυγὰ] οὗ {18 νογὰ, 
ἔτοῖλ᾿ νι ἢ ἢ6 ΤΏ 68 βοὴ ρΙ͵ΓΟΙΠα1688 ἰΓΌΓΘΏΘΘΒ ̓ 
ποῖ ἀὐγᾶγὸ {δῖ {βέγα 18. ἤ6ΓΘ ΠΊΘΓΟΙΥ δη ἰάΐοη, ὈΥ͂ 
ψ οἢ [ῃ6 Ρ᾽υγαὶ 5 μὰς ἔῸγ {Π6 5 πραΐαγ; 88 1 (ἢ 
Τ, δίῃ ορὶδέοίω. ᾿ 

20. “Εντρομος γενόμενος, ἐγοηιδίδησ. ΓΉ8. 8, ὈῪ 
Κυΐϊηοοὶ (ποῖ Ψψιτῆουνῦ γΓθᾶβοη), δ8ογροα ἰοὸ ἢ18 τϑ- 
ρεατγάϊηρ (ἢ πὶ ἃ8 Ὠινίηα ἰαραία8, δηά {Π18 οροπὶηρ οὗ 
ἐδ ᾿ἄρογεβ, ἃ8 Δ δνίἀθησοε οὗ {Π6 ῥγϑβθῆσα οὗ {δὲ 
Τλδῖῖν, ΌὉγῪ δὲὶβ δῆσοὶ. Ηδ [8118 δὲ {πῃ θὶγ ἔδβεῖ, ἴοο, ἴῃ 
τοκδϑη οἵ τεβρϑοῖ ἰο {Π086 Ψῆοιῃ ἢ δοσουηϊοά Ὠϊνὶπα 
Ἰεραίθβ. ὍΠηα οσυδβίοπι τγὰ8 835 Οὐ θηΐαὶ οῃα. 

30. καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω, 1. 6. ουί οὗ τῆς ἄιιη- 
ΡΘΟΠ, ΟΥ 'ΏΠΘΓ Ρῥγίβοη, [0 ἃ μίδξθ δμδ αἷο, βᾺῪ {16 
(ὐοιημηδηϊδίοιβ : ψηϊςοῆ, ΠΟΊΝΟΝΘΓ, 15 ΠΠΟΟΓΙΔΙΗ. 

. ἌΝ ΜΠ γαβρθοῖ το (ἢ6 ψογάβ οὗ [6 14110γὙ8 δά γθβϑ, 
τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθώ, ἱ 8ἃπὶ Βυγρτίδοα [Πδὲ δη 
εοοπηροίοπι Ἰυᾶρα οἵἁὨ ρἢγαβθοϊοσΎ μου] ά ἤν [πουρῆς 

ἽΜΟΤ,. ΤΥ. 6Μμ ει 
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ἴπδτι οὗ υἱποογίδίῃ 86 086 ; " 838 ἀδποίϊηρ οἰἴπογ, “ ΠΟ 
ἸΏΔΥ [1 Θβοᾶρα (6 ρυῃιϑμιηθηὶ οὗἩ [Π6 τηδριβίγδίαϑ, 
ψΠῸ0 Ψ6}} βῃρροβε ἰπδὲ {πΠ686 {πῆ ᾳ8 Πδρρθηθα νι 
ΤΩΥ Ῥτίνδου," οἵ, ““ ΠΟῪ ΏΔῪ 1 6βοᾶρα (6 ρυηΙϑηπιθηΐ 
οἵ γουγ Πεἰτἴ65 ἴοΓ ἱεηργβοηΐηρ 8ιιοἷδ ΠΟΙΥ ῬΕΓΒΟῺΒ ὅ" 
Νον ἴα {πΠ6 [ὈγΠΊΟΓ ᾿ηἰογργαίδιοη 1ἴ τηδγ Ὀς Βυδοϊοης 
(0 δῆδαοσ, ἰῃδὺ {πὸ δδείπαιαίκα οοι]Ἱά ποῖ 6 1Π8 
͵Δ11οΣ᾽8 ἔδυ, δηὰ {6 σαρίϊνο8 Δα ποΐ εἴϊεοιοα {ΠΕ 
ΕΒΟΘΡΟ ; 8η4 848 ἴο {π6 ἰατίον, (ἢ ἴδ} ἀρ! 85 ποί 
ἤν, Ὀυϊ [ἢ πηᾶρ᾽ϑίταίο᾽᾿ 8] Πογοίογε [Π6 ΟΠΪΥ ᾿ηΐοΓ- 
Ρτοίδείου (45 Κυϊηοοὶ δηὰ Ηεδιηγοἢβ δοκηον]οάρθ) 
δῖ 4}} ἀργθθδῦϊο ἴο ἴ[ῃ6 σοῃίοχι 18 (ἢ6 σοΟΠΝΟ ΟΠΘ, 
“ς ον 8.)8}} 1 διίδίη δἴϑγῃδὶ βαϊνδίίοη Ὁ Τ6 18"ος 
ἢδὰ ἀοιι 1695 ποαγὰ (δὲ (ΠΟΥ ῥγοίθββοά ἴο 6 2)1- 
ΨΊΠΕΙΥ σοιη πη 88 οηθα ἴ0 ΒΠΟΥ πηθη {ἢ 8 ΨΑΥ (0 εἰεπιδὶ 
βαἰ νδίίοη. πα σομητ 5δίοη νν88, ὁ 1ῃ6 1Δἰοσ, ςοη- 
δειθθὰ Ὀγ (ἢ6 ἁνῆι ὄνθηΐ ἴο μαὰ 7υ8ὲ δ Θβ856α ; 
δηΐ (Ππογοίοσο 1 8 Ὠδίῃγαὶ ἴῸΓ ἢἷπὶ 80 ἴο δά άγοβ8 
[Π6Π|. 

. Κύριος ψᾶ8, οὔϑογνεβ ο], διηοηρ [6 ΟἼσθοκβ 
δὲι υϑ081] ἔογῃη οὗ δαάγθββα ἴἰο ἐῆοθα ψΠοδϑ8 ὨΔΠ168 
ΔΏΥ ΟΠ6 Ψ88 ἱρηοῖδηΐ οὐ Ἴταθ; θυ. {Π18 σδηηοὲ 
θὲ δρΡρίο Ό]α ἴῃ (6 ρῥγϑβθηῦ ἰηβίδηςεα; βίῃσα {6 
7 119Γ τηυδὲ αν Κπονῃ [6 Ὠδίηεβ οὗ ἢ}5 ὈΓΙΒΟΉΘΓΒ. 
{18 (μογϑίογθ (ᾺΣ ΙΏΟΓΘ γθαβοηαῦθ (ὁ ἤογα σοηβίἀοΣ 
1 88 ἃ τηο066 οὗ γεϑρεοίζμέ αὐἀάγε55. ΑὨά 80 ᾿ξ νγ8 
οΐ ὈΠΙίΓγρα.ΘΉΓΥ υ864. ὅδ6ς6 [Π6 ποίθ οἡ Μαΐἷϊΐ. 8, 2. 

31. τίφτευσον ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿[ησοῦν Χριστὸν, ὅζο., 1. Θὲ 
“φῦ ζσοα [Π6 ἀοςιΓίη6 οὗ 6589 ΟἾ γῖϑί, ἀπ οὔϑυ [(8 
ΡΓαοορίθ. Ὁ Οτοίυβ ΘΧΡΙ] ΔΙ : ““ θα] Ιθνα ἢ (ἢ δὲ 
[8 τ] ]οἢ βίαν (Ὠ6 τηϊηα ἴο οθοάϊθησθ." Κυϊΐηοοϊ 

Ἐ Μαγκδμὰ {πη 1.9 ̓ξ ρῥγοθδῦΐε, οομδίἀοτίηρ πο ἴτ ἰ8. ἐμαὶ ϑδίκβ 
{Π|ὸ φιοϑίίοη, Δηα τη δ νυῃαῖ οἰγΓουπιϑίδησεβ, (αὶ (ἢ6 75,110 πιδδπῖ 
ὯΟ Πιο8 ἴῃδη, Ἡλαΐ πιιδῇ 1 (ὁ ἐο δὲ 85. ὙΝὨϊοἢ 5 ηϊδοαῖΐοη, ἢς 
86 γ8, (06 Ἰδῃριαρα ΨΗ] ὈΘῸΓ 88 νγεὶ! 88 ἴπ6 οἵπεγ. Σωθήσῃ, 'π 851. 
Ῥδυ 8 ΔΏΒΥΟΙ, Β6 (8 Κε9 ἴο Ὀ6 οὗὨ τωιοἢ ργεαῖογ Ἄχίθηϊ (ἔβη ἔτ υσαϑ 
ἴῃ {Π6 14}1ογ᾽8 ᾳυεβίίοῃ ; 88 βρηϊγίηρ ποῖ ΟΕ ἐλομ δἠαὶξ δὲ δαξε, 
δαι ᾿Ικεννῖθα ἑΐοι δλαϊξ ὑδ φαυεὰ; νϊοῖ Ἰαϑὲ, δαγβ Ὦθ, (ἢ )δῖοσ ρεν- 
μαρδβ ᾿τ0|ὰ ἱῃουρῆϊ οὗ δἵ (ἢδζ ({π|8δθ. Βιϊῖ (δὲβ 18 ἃ νεῖγ μτγεοδγίουβ, 
ὩὨοῖζίο δἂὰν δυϑυγὼ, ογι εἰ οἰθῃ). . 

Τ [ἢ (Π8 οΘοπῃεδχίοῃ, δείέευῳ ἐπ εειις Οἠτίεέ που ὰ ἰτηπηγοράἑαι οἷν 
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ΤΟΙ 5 (ἤἥοιῃ Ποάαάγι ἄρ) ἐπὶ 6 δγα οί Ὀγ {ἢ ϊ8 
ἰσ ὑπάοτβέδηα ἐμαί, ἱΓ (ἢ6 181|ὁγ {πὺ8 Ὀδἰενοά, Ἠΐ8 
τοἠοίο γαπείῳ που]ὰ 6 490 βανϑά ; δυΐ (μὲ ψ6 ἢδνά 
ἤθγα ἃ δγον]σαυδηίία (Ἔχαιηρ]69 οὗὁἩ ψὨϊοἢ ἤρογα ΤΑΥ͂. 
θ8 86εῆ ἢ Οἶα58. Ρ1]. 5. 640, 640.) ἔογ, ““ {δοιι 
554} θὰ βανοὰ δὴὰ 4}} [ἢγ ἤσιι8θ, 1Γ ἘΠοΥ Ὀο]ονα δηά 
ΟΌΘΥ ἰη 11ΚΘ τη Πποτ.᾽ 

82. ἔλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, ἱ. 6. ““τηδάθ 
Κπονὶ ἴο ἢϊτη δᾶςἢ ἰπΠἀδηηδηΐ8] ἰγμε8 οὗ (ῃ6 αοβροὶ 
ἃ8 ΓΘ 801{40]6 ἴο ἢ]8 Ἰβῃογδηΐ βίδίβ.᾿ 

88. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς, ἐν ἐκείνη τῇ ὥρᾳ. δοῖ 
ψουϊά ροϊηΐ : (ἈΚΙΏρ' ἐν ἐκείνῃ, ὅζς. το τη68Π, “ δἱ [ἢδΐ 
ΨΘΓῪ ΒΟΌΪ, ἘΠΒΘΒΒΟΠΔΌ]6 88 1 τυ88." ἴΕλουσεν ἀπὸ τῶν 
“ληγών. ΕΓΒ 15 δοπη  Π]ρ᾽ 5 ΓΒΏρΘ 1 {18 ΘΧΡΓΕΒ- 
βῖίοῃ. Ηφησο Οτοί5 ΒΌΡΡΟΒ6Β 10 [0 8 ση "ΠΥ {παῖ [Π6 
71ἴογ ἴοοκ τπδπὶ ἰο ἃ Ὀαϊῃ ψ]Β]η (ἢς ργθοϊηςίβ οὗ {86 
Ργίβοῃ, δὰ βαιδο (δ. Ηδ ρῥγορδοὶν ννα8 οὗ τῃ6 
8816 ΟΡΙΠΙΟῚ 85 Ὦτγ. (δρῦο}}, νἢο (οη 4Ζοῆ. 9, 7.) 
ἴδ κοβ 1 ἰο τηϑδη, ““ ὑβίποι {ποῖ ψ οΪα Ὀοα 68, ἴοσ 
ῃ6 886 οὗ οἰθδηϑίηρ {μεῖς Μοῦ 5." δὸ ΡΙβοδίουῦ 
{865 ἔλουσεν ἃ8 ἃ ΝΟΧ ὈΓΞΟΒΏΔΗΒ [ὉΓ ἔλουσέ καθαρίϑων. 
Τῆς ἀπὸ Κγργκε δηὰ Κυϊηοοὶ {ΠῚ Κ ΠΔΔΥ 8 ΒΏΙΪ Υ »γορ- 
ἔξν ; ἃ5 πὶ σιγλεῇ 81, 9ὅ. 20, 27. δῃὰ Τιυοίδη Ρ᾿. 744. 
ἀπὸ τῆς νόσου ἐξδυρήσωτο. ΤΉ 1 0}}} θ6 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰῸ 
ππΠεγϑίαηὰ σώματα. Αἰηοηρ ΟἾΠΘΥ ρᾶββαρθβδ ρεο- 
ἀπεορά ὃν ἮΥ οἴ5. ἰθῃάϊηρ ἴο σοιμπίθπδηθα (ἢ18 ἸηΐοῚσ- 
γοιΔΈΟη, 15 ὁη6 ἔγοια ΑΟὨΠ]], Ταῖ. Ρ. 821. τὰ νῶτα 
ιαγεγράμμενα, δείκνυσιν ---- αὐτὴν παραδίδωσι θεραπαί- 

ναις κελεύσασα λοῦσαι. (ΟογίδηΥ ᾿ἢ {ῃ6 ἀϊδβιίηο- 
ἰἴοη [αἰὰ ἄστη ὈΥ ΟδιρΌ6}} ψαγο να Ὁ]ν για, 
(Πδῦ νήπτω ΔΙνγΑΥ5 βρη ῆςθβ ἰο ἀ᾽}, ἀπ λούω Δ᾽ γᾶγ8 ἴο 
δαΐδε, ἰῃ6γα οουὰ θ6 ἢὩο ἀουδὲ 88. ἴο {}18 Ἰπιεγργοία- 
ἄοη, ψῃῖςἢ (αἴἶζονῦ 4}}} αν Ὀ6 (68 συ οπθ. Μίοβί 
(οιηπιοηίαίοτβ, πούνονεσ, [Ὁ] ον ηρ ἰδ6 Μυϊραίο, 
δηϊογρταῖ, “" ναϑμθα {πεὶγ Ψουηά 5." θυ ἴἤθγα νν1}} 

ἱορῖὶν, ευυπιτπρ ἰο ἴ᾿6 ζαγί θοῦ Τηβιγιοι Ιου οὗὨἨ ἴπεβθ ἢ}8 βρεςίαὶ 
διηδδβϑβήογβ δὰ δυο Υ Ζϑ ΠῚ ΘΘΘΉΡΟΙΒ: δηά ἰΐ ἰνναγ8 ἱπο]υάε8 8 
ἀεδῖτε ἴο δὲ ἀεἸνεγθά ἤτοτη {πε ροννὲγ οἵ βῃ,, δπηά ἃ ἀἰβροβί᾽οη ἰο 
ὁοιη ῖΥ νὶ ἢ 9 δοδείηθ οὗ δβαϊνδίίοη, ἢ] ἢ ἴθ ἴ0 ρυτὶ ἣν ἴο Πίπγβε] α 
Ρέουϊίαν ρεορὶε σξέαΐουπ. οὗ ΒΡῚ ΤΣ (θοβαγιάρ.)᾽ “Ψ« 

Φμῷ 
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"ὰ 8 βογί οὗ πιοίοηψηιῖς σῳπθοάοοδε οὗἉ ταθηθεσ, οἵ Ὺν- 
ἰαρε ἴον ἀπέλουσε τὰς πλήγας; 8ἃ8 ἴῃ Ϊ,οηρίη. 

᾿αϑῖ. Ρ. 62. (εἰ Ὀγ Μ᾽ οί8.) νὐ χλόη --- ἀἐπονίπτει τε 
τὸ πρόσωπον ἡμαγμένον. Αηά 80 (6 [,Δ(1ὴ αδέμεν᾽" 6 18 
τἰ86 6 1 Β0116 μράδϑαρε8 οὗ Ψ γα δηά Ον!ά, αιοϊοά ὈΥ 
Βγιοβυβ. Τηα Οπηοιηδϑίϊσοη, ἴοο, ἢδ8 ΘΙ ΥΜΠΙαΓΟ, 
ἀποθρομβεῖν. ΤῊ 8 ἰαίοτ τηοάς οὗἉ ἰδκίηρ, [ἢ6 ῥρἤΓᾶ56, 
(Ποιυρῇ ποῖ {Π|6 Θϑϑ16γ, 18 ροσῇδρϑ [ἢ 6 {ΘΓ ΟΠΒΘ. 

.. 82. ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ““ Δηά 
Πανϊηρ σοπαποίθά ἐπ δπ] ὑΡ ἰο ἢΪ8 ἢοιι86." Εογ [ἢ 6 
ἄνα ἴτ}}1659 848 τγιςοῇ. Ἴιςε 181}1οτ᾽8 ἤοιιϑδα ψν 48, ἰΐ 
8668, ἢ σοῦ ἴἤδΔη {Π6 τοϑί οἵ 1(ἢ6 ῥγίβοῃ, ἔογ οὔν!-᾿ 
ὁι18 Γθᾶβοῆβ. ὅ0 Αοίβ 9, 80. ἀνήγαγον εἷς τὸ ὑπερῷον. 
“.84., παρέθηκε τράπεδαν, “εἴ ουζ ἃ (406. [ΙΩαἡ {118 
Ρῆγαβθ, ψ ἤο οἴἴδθη οσσυγθ ἴῃ ἴῃ δοτγιρίαγαβ, δηά 
9οΠη 6 ἸΠ|68 ἴῃ ἴπ6 (Ἰ]αββίοδὶ νυ τὶ [ογ8, τράπεξα 51|6Ὴ168 
[π6 70οἀ φῬ]ᾶοοα οἡ (6 ἰαἰ]6 : δΔη4] παρατιθέναι, "Κα 
116 [δἰ ἀΡΡΟΉΘΓΕ, 18 οἴϊθη υβρά οὗ ρἰδοίηρ οὐ 8εῖ- 
«ἰηρ δηγεηρ παρὰ ὈοίοΓα ἃ ριεϑί.. 
.- Πανοικὶ 15 ΕΧρΙ]αἰ ποα ὈγῪ 1Π6 δητθης Ἰοχὶ σορταρ]ογϑ 
σὺν ὅλω τώ οἴκω: ΜὮΏΟ, ΠΟΜΘΝΘΙ, ῥγθίδγ (ἢ 6 τὩοΓα 
ΤΊ] αϑϑῖσαὶ πανοικησία. ΥὙοί τῆ6 οἰ ΘΓ 15 ιι5884 Ὀγ σοοά 
δυΐϊῃοῦβ, ἰΠουρἢ ἰδίαν ΟἹ 68 ; 85 2 βε η., ϑοογ., Ρῆϊο, 
Ψοβορῆυϑ, δΔηα Πιιοάογ. δίοσυϊι8. Κα! ποο] {Π|} 18, τοῖα 
νοῦ. 86 ἃ. 89. ἰπῃαΐ 186 Ἰδίΐοῦ 1Π6η οοπάἀυοίοα ἰδ οπὶ 
ὈδοΚ ἴο {6 ἀυσηροοη. Βΐ [Π]5 18 ἔδγ ἴγοπι σογίδϊῃ : 
ἦΔΥ, [Ὁ 15 ηοΐ ργοϑαδίο ἰῃαΐ ἴγ6 8!:ου !] ἃ ἤανα θθθη 80 
δΔηΧίουβ ΔΡουϊ ρυδτγαϊηρ δμοΐ ἘΠΉΠΠΕΓΕ 88 ηοί ἴο Β6 
σοηπίοης ἢ {6 βϑουγ ψΏ]ΟΪ) [18 ἤομδὸ τηϊρσῃξ 
αἴοτγά, ψῃσγο {ΠῸ ν πὐρῆς δ6 Θὰ ᾿η ναὶ νψὰ5 οδ θὰ 
ἐΐδογα ομδίοάϊα. Ὠοάάναρα τὶρς]γ βυρροβοβ {Πδὲ 
[ἸΘῪ ταπηδὶ ηθα 1 ἢ 8 ἤουβε ἐἠαέ ᾿Ὡ 

85. ῥαβδούχους, δεααίε», ἀρραγἱέογες, Δηβποτὶὰρ ἴο 
{ἢ6 Ἰἰσῖοτ5 ψῆο ἃιϊΘη θα οἡ {Π6 ργείοιβ. ὅθε Εδο- 
ἀϊρ. Αηΐ. [δοΐ. 7, 29., Οἱἵο ἀ6 4.411]. (οἱοη. οἱ Μυ- 
ΠΙΟΙΡ. Ρ. 479., δηά Μαυπίῃε ἴῃ ἴος. 

᾿ 86. ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. Ῥτίουβ γα- 
τδγκ8 οἡ ἴῃ οσοπέσθπιρέ τη Ρ] 16 α ἴῃ ἐκείνους. Βυῖ ρεγ- 
ΒΔ 08 διςἢ ἃ ἐῶν" ψ88 ποῖ τηθδηΐ (0 ΡῈ βῇῆονῃ ΟᾺ 
1ηὶ οσσδϑίοῃ, Ὦθ86 τηδρίϑίγαίθϑ σοι] ἴδεὶ, 1 
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ΒΒουΪ ἃ βθθηη, ἴοο τηποἶ γαϑρθοί ἔογ ἴῃ Αροϑβίῖεβ, δηά 
ἴοο τηιδἢ- 5ηδπη6 αἱ {πθὶγ ον σοπάιϊοί. Ἐδῆσο- 
[ΟΠ ἢ86] ΡῬγΟΌΔΟΪΙΥ σῆονη ἴδοπι [ἢ6 ᾿ΓΥΘρΌΪ ΔΓ Υ οὗ 
1Π6 Ψῇο]6 ργοσθάυγθ, Θβρθοία ν ἃ8, ΡΟ ΘΗΦΌΪΤΥ; 
{ΠΥ ψνουϊά ἢπά ποιβίηρ θὰΐϊ ψῃδὲ 88 ᾿Ἰηποσοθηΐ, ΠΑΥ͂ 
ανθη ᾿ἰδιι 8016, 'η (ἢ σοηαποί οὗ {Π6 Αροβι!68. Τῆυβ 
τ 1 ἄρτοο ἢ ατοίί8, [ἀπ θογοῦ, Εοβοπιηυΐογ, 
Ἡδοἰητο ἢ, δηα Κυϊΐηοοὶ, {ῃ6 481 οὔ νῇοπιὶ ΓΙ ΠΟΥ 
{Ππ1ηΚ8, (ηδἰ (Π6᾽ Θαγπαθάαῖκα Πα ἱπβριγαὰ {π6πὶ ] ἢ 
ἴβαγ, δηά (δι ἴ{ 15 ργοῦδθ]θ {πΠ6 Ἰδοῦ μά ἰο]ὰ ἐῆδπὶ 
οὗ ψῆδῖ' δὰ ἢαρρεηθά ἴἢ τἢ6 ρῥγίβοη - ἀυγηρ ἐπ 6 
ηἰσῇςί. Ηδα (ἢ ϊ5, ᾿Ιπἀθοϑ, θθθη {ἰ|6 οαβθ, 6 ὺ τῖρῃϊ 
αν Ὀ6Θη ἰπάιισοα 16 τηογὰ γοϑ ΠΥ ἴοὸ ογάσδγ ἰΠ6 τϑ- 
ἰραβα οἵ {ἢ ῥγίϑοπογϑθ;; διυὲ ον ἐὰν ἴϑαγ σο-ορογαίος 
ἴῃ ργοάιποίηρ [18 ννα ἃγθ ποῖ ϑηδὈ θα (ο ἀδθίθγπη6, 
81ῆὴ 66 ΜῈ ΚΠΟΝ ποῖ πον ἔν (ΠΟῪ πηρῆϊ ἤάνα Ὀθοι 
Ἰηἀπσοθαὶ ὈΥ δηηιίγυ, δηὰ {Π6 1πί6]]Προῆσα οὗἁ τῆ6 
7αϊϊον, 1 ἢ σϑα!ν σοηνογοά 1, ἴο 80 σἤδηρα ἐἢοὶγ 
ορίηίοη οὗὁἨ (8 τηθῆ, ἃ8 ἴο ϑΒρροβα (δὶ ἘΠ6ΥῪ τπηϊρἢΐ 
Ὀ6 Π΄νῖπα ἱεραίθ8.. ὸ δ 

57. δείραντες ἡμᾶς, ἄς. Οπδ σδπηοῖ δυΐ οὔϑοτνθ 
{Π6 βρίγιθά, διε, δὰ ψ μα] παέμγαὶ αἷς ΟΥ̓ ἘΧΡταΒ8- 
51:0) [ΓΟ ΟὟἾΘΙ {18 βόπίθηςθ, 80 Ἅσμαγδοίθγϑιις οὗ 
ἴῃς ἰδπιρογαπιθηΐ οὗ δι. Ῥδὰ], ἴῇὼ ψ ῃϊοἢ δασὺ τὐογά 
ἔΌΓΠῚ8, 458 ἰ 6 Γ6, ἃ λεαά 0} ἀσομδαΐίοη. ᾿ “Ὦ 

. Δημοσίᾳ. Οἡ {{||8 δἀηα 8υςἢ Κ πογάβ ὙΟΙ 
Γοίοιβ ἰο Ρίοομθη ἀβ δίγϊο Ν, Τ'ὶ ὁ 96; δηᾷ οὐ ρε- 
ἐΐο δοομγσὶησ, ἃ8 ἃ τηοϑὺ αἰ βρτδοθί! ΡΠ] 5ῃτηθηΐ, ἴο 
Οοτγηῃ. Δάδιῃ. ἴῃ ἔχοις. Εἔχαρ. Ρ. 821. - “Ὁ. ᾿ 

οι Οἡ {6 ΑΡοϑβι16᾽5 “σοηάιιοις Μαικαπα οβδγθ ἐδ δ 
ξΟ]]οσσίηρ }υα!οου5 ΟὈβογναίοηβ : ὑπρτὰ ον ἢ 
(ἐν ῬΑ] Κπὸνν ψ δῦ ἢ6 88 θοῦ ; ἀπά 6 (Πουσῆξ 
ἱϊ σοποογηθά (88 11 ἀ14) (ἢ6 ἑπποσθποθ δηὰ γϑρμέαξίοπ 
ΟΥ̓ 8145 ἀπά δΙπη56 1, 85 (οὐ 5 βηνουϑβ, ἴἢδι {ἢ]8 ρυδ- 
ἢς διπθηᾶβ βῃου ἃ 6 πιδάθ πθπὰ ὈΥῪ {π6 ιιπιυϊγὶ, 
σψο 6 Κηονν παά ργοαῖν οχοθθάρα {Π6 1 δας ποῦν, 
ἴη ρειδίϊείψ δοουγ δὶ, δηα τῃ6η οοπιηιϊέ ηρ᾽ ἴῸ ῥγίδοη, 
Ποηιαη οἰξποηϑ, Μιϊουϊΐ ΔῊ ἰεραὶ ργσοοθθθ. Ηβθ 
“Μοῦ ]α ηοῖ ἢᾶν Ὀ6Θη 30 ἰουσἢν δά 1 ἠοῖ Ὀδδϑη ἴσο 
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νἱπαϊοαΐο ἱπποοόποθ ἀπ οὐαγαοίον, ἀπ ἴο πα 6 
{ἢο88 ᾿ἰπβοϊθῃς ῃγονίῃμοιαὶ τηβρίβίγαίθβ, ἴθ ΟΓΩΡΙ [0 
τηᾶϊςο (Πφπὶ πῆογὸ οσαμέίομδ ἴον (6 ἔμΐυγα, [πουρἢ ἰὰφ 
Πδὰ ἃ τρί ἴο ἢανα [Πθῖ βθνογεὶγ ριιηϊβἢ 6, 88 {Π 0 
ἘΒομβοῖνοϑ νΘΎΥῪ ψ)6}} Κηθνν.᾽ (Μαγκὶδπα.) 

87. ἀκατακρίτους. ΤΙϑ8 ψογ ΠρΓο, 8η4 ἴῃ 92, 25. 
βίη θ8 ποὶ προ ὶυ μποοπάοηνηθα, Ὀὰϊ πέτα, δὰ 
ἀΠΘ6ΓΟΡΥ, ἴῃ ἃ ἰοβαὶ 5686, ὑποοηἀοιηηθά ; ψαϑί {86 
1,Διϊη9 41} ἑπαάεζεπσς, οὐ ἱναμαϊέμδ. δὸ κατακρίνῳ 
15 οἴδῃ υδρα ἰοσ κρίνω. - Ἰῃηφίεα οἵἉἩ ἀκατακρίτος [{16 
(Ἰ]ᾳββῖςδὶ Ὑγίζθγβ ι.386 ἄκριτος. (ΘΟἢ]Θι8η6γ.) [0 [Ἰὰ5 
Ὀδοη {ὉΠ}Υγ βδῆονη Ὀγ ατοίπιβ, ἡ δἰβ., δ) ἃ οἱ δ γβ, Ἰη 
Ἰοςο, {πᾶ ἴΕ νν88. βέγίςιγ ἔργ ἀάδη ὕγ 16 Βοπιδῃ 
αν ἴῸΓ ΔῺΥ αἰ τΙΖΘὴ ἴο ἐν ςσοπάθμμηθα οὐ ρμῃϊδῃοά 
Ὁπηθαγά. (ὅθε Αςἰβ 25, 16.) 80 (Ἰο. (οἰ64 ΒΥ ὕτο- 
{{π|5 δηά ΝΥ εἰ8.) (ὑδυϑᾶ σορῃιἃ ροββιιηΐ πλ}}}}1 αὐ ϑοῖν!: 
ἱποοχηϊἃ ἤδηλο σοηαριηηᾶτὶ ροίεβί. ὰςίς. ΗΙ8ῖ. 1, 
6. Ιπδιι 111 δίᾳυς ἱμάφἔεδηβι ἰδηαυδι ἰηπορθηΐθβ ρ6- 
τἰοσγδηί. ΠῚ8Β ψὰ8 ἰηἀθοα [ἢ6 σοῃμῃοῃ ἰανς οὗ 8]] 
ὨδίϊοηθΒ. Αηά ἰη {Πυ5ἰγαίίοη οὗ {(ἢ18, (ἀγοί!β ΔΡ 
οἰίοβ Ηρβιοά : Μηδὲ δικὴν δικάσῃς πρὶν ἀμφοῖν μῶθον 
ἀκούσῃς. 

87. ἀνθρώπους Ρωμαίους ὑπάρχοντας. Τί (οπηι- 
τηρηίδίοιβ ἴᾶνα δά άιιςοα ἃ σγεαῖ Ὠυ ΠΕΣ οὗ μϑβδαροβ 
ἴῃ ῥγοοῦ δαί. οπιδὴ οἰςΖοηδ ψΟΓΘ οχραιρὶ ἔΓῸΠ 
δοοιιΓρίη,, ΔΠ6 ΘΒρθοία γ δἴζοσ ἀρρθαϊϊρ ἰο 6 ροο- 
ὈΪδ, οἵ ΘΙρΡΘοΥ. ὅ66 Αρρίδη, ρ. 448. (ἰο. ἰη γε: 
ῷ, 658 ἃς δθ. οηγ8. κα]. ρ. 04. ΡΙαΐϊ. ΡμὈ]. 109. 
1 ν. ῷ, 8. Ναὶ]. Μαχ. 4,1. Εἰς. ργὸ δϑρ. Ὁ. 4. Ηρηςβα 
(ῃΠ6 ὈᾶΓα δχργοββίοῃ, 7 απ ἃ πη εοἰέϊκοη, οἴϊφη, 
δνθ ἴῃ (Π6 πιοβί ἀἰβίϑης δῃὰ δασθδγουβ οοχιηίγίεβ, 
βιιίῆς θην δναι θὰ ἴο γρργοθβ νἱοΐδῃεθ, 8368 (Ἰο. 
ει, ὅ, 67 ὃς θᾶ., (ἱς. δρ. Εδπι. [0, 84., ἀχιὰ αἶ5α 
ϑίζοη. ἧς Αηζίαυο Ψυτγο ΕΒ να 1.10.» 77., αταα 
νι85 ΤὨοβδυγυθ, Μαημί. ἀθ 1,66. ἔοιῃ. Ο. 16. μ. 
1076., (ογί. δά δ} μι. (Αἱ. ὅ, 1., Βείββδορῃ ἀδ Ἑοχιλ, 
Ι, 8. ῥ. 718., [δὴς 46 Ἱπιιυιηϊϊαίς, δῃὰ ἴῃ πὶ ΟΒ. 
δι Ρ. 1 5εᾳ, 8η4 Ηργη᾿β Πἰβερσίᾳίοη ἰῃ ἰδ ώριμβς. 
Αοδά. Τ' Φ. Ρ. 190. ; 
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. δ Ὀδθὴ δοκοά ὈΥ ἡ μὰϊ τίρὶῖινς Ῥϑὺϊ 68}15 Ὠἰἐλ96}} α Πονιαπ. 
ϑοδΊα, 88 ἢ ϑιηπιοηά, Βεσζα, θουριῖγ, δηὰ Ῥεῶγοθ, ἕνα βυρροβοα ἴὰ 
ὙΕ5 Οἡ ἴΠ6 βῥτουπή (αὶ Ταιβιβ, ἢἷδ ἡδῖϊνα μ͵5όε, Ὑγ88 αὶ ΒΟΙΏΒΩ 
ΦΟΪΟΏΥ, ΟΥ δἱ ᾿εαϑί ἃ τεςμιπίείρέμηι. 8ϑεὸ 118. Μαεϊοῖ, δ 1. Ο. 6. Ολ 
16 οΟΪοηΐε8, δ τα ἀϊδοιθοηοθ θείνγθοη ἤθη, γα ἤανα (γοαιοά 
ΒΌΡΓΆ, νοῦ. 18, Νὸον (Πὸ πεϑπίεὶρία ΓΘ ὈΓΟΡΘΡΙΥ [ἰδ] δη ἰονγη8, 95 
ὙΠΟ Πα Ὀεθη οοηΐογγαὶ {(Π6 72 οἱυέέαξίδ, ὈῪ νΥΐο ἢ {πὸ οἰ ΖΘ Π8 
οἵ [Ποβε ρίδοεβ δὰ (6 ρυ)ῖος δπὰ ργίναϊβ στρ οὗ Ουέγίέες, ἀπά 
ΣΩΟΥ̓ΘΟΥΘΓ τοϑὰδ {πο ῖγ ονγὴ ᾿ανν8, 5πὰ εἸεοϊοα (Π6ῚνΡ ον ταδρ πε Γαΐα5. 
Τδί Πογ Πδα 4190 {Π6 σι οὗἨ οβδτίηρ ἰμδγηθοῖνεβ 885 σαπαϊἀδέαβ 
ἴο ἴΠ6 Πομουΐθ αἱ ἤομμθ, τὲ βηά ἔτομι (ἢ6 οδ86 οἵ Μ]Ο, νυΐοβθ 
οἰγιν ῬΙαοα ἀνδϑ [δηυν τιμ), ἃ πηιηϊσίρίτα, ἀπ νῆο ργοροθοῆ ἢΐτι- 
86} ἴον ἴῃ6 σομϑι)βϑῃηΐρ. (8 εε ΟἸσεσγο᾿8 Ογδίοηϑ ργὸ Μίϊοηθ 4}., ὑγὸ 
Μυγεοηᾶ 4]., δῃὶ ὑγὸ ὅ8..}}4 7 ἃ 8.) ΤἝοσα ὑνεγα, Ὠόνγανοσ, πιῆ» 
εἰρία δ οἢ ἢδα ποῖ {1)6 εἰρῆτ οὗ ϑυἘαρε ; δηὰ 850 ροβϑοδϑδβεὰ ῃοΐ (ἢ6 
ἔω}} γμ5 εἰυϊἑαἐΐ. (866 [ν. 38, 86., δίρου. ἀς ἀηίίηυο υΓγα [18]. 2, 6. 
Τυγηθῦ. δα Οἷς. ἀρ. 1, 5., Αγηΐϊ᾿ 8 Ὀϊ8δογί. ἐδ Οἰν᾽αΐο Ῥδυ], Ρ. 188., 
Ῥνδϑίοδιι᾽ 8 Ὠϊβϑογί. δ ̓ υγ Μαυηϊοὶρ., αΔηὰ Ποίῇ. ἀδ γε Μυηϊοὶραὶ. ΒΟ, 
1801], 40.) Βυϊΐὶ ΤαΙϑιι5 (Ῥαὺ}᾽ 9 ΙΓ ἢ -ΟἾ806} ννὰθ Ὠθ ΠΣ ἃ ΘΟΪΟΩΥ, 
ὯΟΓ ἃ τοληϊεϊρία, Ὀυζ ΓΩΘΤΕΙΥ ἈΠ αγὸς ἐΐδοτα. ὅες Ρ]Ίη. ὅ, 27. ΝΟΥ 
ἴεθ8ὲ 4[1,ἑεοο οἰέΐος Ἰϊνεά ποῦ {πεῖ οὐνπ Ἰαῖνθ, δα {Ππεὶρ Οὐ 18» 
εἰειταῖοβ, νγεγα ἱπἀερεπάεηϊ οὗ ἢ 7υτ ϑἀϊοιοη οὗἉ ἴπ6 Εοτϊωδη ργεϑϑὶ- 
ἀεηΐ, δηὰ τνεγὰ ἢοῖ οοουρίεά ὃγ Ποιηδῃ ΡΆΓΓΙΒΟΠ5. Ὑαεὶ ἰΠ6Ὺ ὙῈΓΘ 
με! ἃ Βουπὰ ἰο δοϊεηον]οάρα (ἢ6 δονθγείβηῖγ οὗ (6 Βοιπμδη Ρεορίὸ) 
δηθ βεηά (ποτ δυχ δ γεβ δρδίηϑὶ 8}} (εν θη ε8. (δεα ῬοΪγθ. 
ἔχςο. ἴδρ. 1110, ατγοπον. οἱ 1 ἷἶν. 38, 82,, (ἱς. γεγν, 8. 6., ϑραη δεῖ" 
οἡ ΨΔψυϊίδη, Ρ. 357. ἃ ἀθΘ υϑὺ Νυτῃμ. 676 ἃ 691., ΟτΌ. οπι. ρΡ. 97.. 
Βεγ]ηρ;, ΟὈβ8. ὃ, 804 δε4ᾳ4ᾳ.) ὙΠ τηΐ8 ἔγεοάοη (ἢ Ταγθεβϑηβ πδὰ 
Ὀδδη Ργεβεηϊςαὰ Ὀγ Δυραβίιι5, 85 ἃ σοι ρεηβλ 0 ΓῸΓ ἴΠ|6 ἀδϑιηδροθ 
ΠΟΥ δι βυοιαἰηεά ἴῃ ἴδ οαυθ6 οὗ δ] 18 Οεθ88γ, υηἀ6 Ὁ ναγίουϑ οαἰα- 
τη ἶτίς8 διθηἰηρ ἴΠ6 Οἷν} γαγ. ὅ80 Αρρίδῃ, Ρ. 1077. δῃὰ Π΄ο ΟἸΓγθ. 
ἴῃ Ἴδγβ. ροβίογιοσε: τοιγαροῦν ἃ τις ἂν φίλοις καὶ συμμάχοις, καὲ 
τηλικαύτην προθυμίαν ἐπιδειξα μά οι κακεῖνον ὑμῖν παρέσχε, χώραν, 
γόμονε, τιμὴν, ἐξουσίαν τοῦ ποταμον τῆς τε θαλάσσης τῆς κατ᾽ αὐτὴν: 
ὙΠ ΓῈ ὈΥ τιμὴ δοποιν 18 πιθαῃξ, Εἰ ΠΟΓ 1Π.6 αἰ ΠΥ οὗὨἨ πιϑίΓΟρο 8, ΟΣ 
{μαὶ οὗἉὨ αὐτονομία, ἴῃ6 πανὶ 1.5 οἱοπ ἰαῖυο απ τπαρὶεἰγαίε5, ΟΥὁὨ Ὀεΐηρ; 
οὗ 6 δηείοης ἔοσγ οὗ {6 τερυ]ῖοκ, δπα Ὀεΐϊηρ ἰπάορεηάεηϊ οὗ {πὰ 
ἘἈοπιδη ργοϑίάθηῖ. [80 [)ῖο (386. δ08. (εἰξοὰά Ὀγ Ῥεδύοβ,) ννῆο (619 
19 (δὶ, ον ἐλ αβεοίίοπ τοὐλέεὴ δε μεορίε ὁ} Τατεια δογε ἰο «μἰὶμ8 
Οκιαν, απὰ αΠιεγυαταε ἰο μριαέμξ, ἐλε ἰαξέεγ οαμδεκὶ ἐϊιεὶγ οἰὲν ἐο δὲ 
εαἰϊοὰ “ωϊϊοροὶϊδα, οὕτω προφιλῶς τῷ Καίσαρι προτέρῳ, καὶ δι᾽ ἐκεῖνον 
τῷ δευτέρῳ, οἱ Ταρσειε εἶχον, ὦστε καὶ ᾿Ιουλιόπολιν σφᾶς ἀπ’ αὐτοῦ 
μετονομάσαι. Ἑκὶι,ὺ Τίιαῖ 1Π6 Ταγρβδβαὴθ δὰ μοὲ ἴ6 2μ5 εἰσ ἐαἰϊα 
Πβοπιαπα ἰδ αἶδο ἤδποα ἀρραγεηῖ, ἰδὲ 16 Βοίβδη Τγίθιπο, ἰπουρὶ 
᾿ Κηοῖν Ῥαυΐὶ ἰο ὃς ἃ διξϑδη (3ε6 41, 839.), γεῖ ογάεγεα πίῃ) ἴο Ὁ 
βοουγρεὰ (22, 14.), ἰδουρῇ 56 ἀεδίδίθα 838 500} ἃ8 ἢθ πηἀεγοίοοὰ 
ἴηδὲ [6 τῶ 8 βομαῃ ομίζεη, (566 42, 27 5εα.) Ὑπογείογε ἴΠεγ8 
δοδῖΩδ ΓΕΌΔΟ. ἴο0 ῥσγεῖεσ εὐἴμον ἴμ6 ορἰπίοῃ οὗ ἴΠοβ6 ννο (48 (αἰνὶπ 
διὰ (εἰ]αγ. Ὠ 169. 14. Ρ. 4. ρ. 926. ἀ6 Ῥαυ] Αροβί. οιω. Οἶν!1.} 
τοαϊηϊαίη ἐμαί δοπμθ οπδ οὗ Ῥαυϊ 8 δησοϑίου μαὰ {}ηἰ5 ἔγοθάοϊη δίνοη 
ΐμα ἴογ ϑοιγα βθγνῖοα χοπάεσϑα ἰὼ (Ἰδϑασ ἰῃ (ἢ6 οἷν}! Ὑγ8Γ5; ΟΣ (ἢ 8 

τ. 
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ορίμίοη οὗ οἴϊιοατο (69 Ῥδθεοηθεῦρ ἴῃ δα Ὀΐἷε5. ἀς ζυσίργυάοδι!δ 
Ῥμυὶ!, Οτοβονίυδ οὐ Φοδεμρῇ. Ὀεογαῖ. μγὸ δυὰ. Ρ. 44., Ὀενὶηρ, δπὰ 
Βίοπορ Ῥεέλγοθ,) παῖ ἢς Ὠδά ρωγολαφεά (παῖ τὶ ρῆϊ ΟΥ̓ Τοπογ. Τμδὲ 
δι] 5 (εεβαγ αἰὰ ρίνα {Π6 2.5 εἰσἑἑα ἐξ (Ὁ ΤὭΔΩΥ ἔοτεῖση οἰϊῖεμ, νγὰ 
Ἰεδγῃ ἔγοιῃ Ὠίο (896. Ρ. 2338. Αηὰ πιοοῖ οὔ {π6 ργίπεϊμαὶ μεγβοπδ οὗ 
τἶνε ΟαἸ}α (οπιδία ννεγὸ α͵90, δυουϊ (δῖ (ἰτπ6, ργεβδείεα ὶτ {8 
[γεβϑήου, τπουμὴν υπδοοοιπημαηϊεὰ υνἱ αἰ τῃς δ ταρε, οὐ τρί οὗὨ δε» 
ἴῃ; σδησϊἀαῖεβ ἔογ Ὠοησι8. (866 [ἱρ8. οη Τδοὶϊ. Αηηδ]. 11, 423., 
ϑυκίοη. (259. 76, αηὐ ϑραηδεὶιη Οτὺ. ονῃ. 88 664ᾳ.)} 1 ννᾶϑ τθόσε- 
ΟΥ̓ ἰπ ἴδ ροννον οὔ (Π6 μτεβίάδηϊϑ οὗ μχονίηοοδ, δητὶ ἴποδα ννθο δεϊα 
δὴν ίμιι οἴἶδες ἴπ ρονεγημηεηῖ, ἰὼ ρσίνα {π|8 7.6 εἰσἑίαἐΐς ἴο νυϊοῖὰ 
πεν ρἰεωθεὰ. 80 Οἷς. Ναῖγ. 4, 7. “"Ηἷἴς οϑῖ ἀΐο, γα ἴοοβ, ἢυης 
ρεπεβεῖυ Ὁ. Μεῖε!!! εἰνὶ8 Βοπιδηι8 ἔβοϊιι5." Νονν Μεί6)}18 νγ88 
ἀπε ριϑίον οὗ ϑίε!)γ. ὅ8ε6 εἷδο ἐἊε γαῖ. Ὁ. 8. δσηςε γαρδείοιι5 
Ρτδοίάδηῖδ οὗ ρτονῖοθβ 866 10 δεῖ {Πἰ8 ἔγεεοῃι ἴο 58156.Ὀ Απά ιἢ8 
“εις ἍΤΕ δοσυβίοηγεί ἴ0 ρωγοΐαδε ιἴν6 {{||ὼ5 ἀηα τ σῃϊθ οὗ οπιδη 
οἰε[Ζοη8, ἴῃ ΟΥΘΙ ἴὸ ἤϑνε γος δοῦθϑβ, ὈῪ υἰνίυε ἰπεγοοῦ, [0 8}} 106 
εἰτίε8 οὗ τη6 οιπδη Ἐπ ρίγο, ἴο ΟΒΓΓΥ ΟἹ 8 586} δηκὶ γεδαϊου ἰγαῆς, 
δηα πιογξονοῦ πᾶνα (Πα ῃΓὶ νί]6ρ6 οὗ ᾿νίπρ; ἔγεθ δηεὶ υὑπιημοϊοδί θα ενθα 
δη {ἰἸοθ6 οἰιἴε8 νῃΐοῖ δὰ ποῖ πὰ )ν4 εἰνέἑα ἐν, (5ε6ὲ Πεγῇ Ὡς υδὲ 
δι} 078.) 80 Φοβορι. Βεὶ], 1, 4,14. ὧν εἰ καὶ τὸ γένοι ἡἰουξαῖον, 
ἀλλὰ τὸ γ᾽ οὖν ἀξίωμα ᾿Ρωμαϊκὸν ἦν. , 

Ῥδι] τπογεΐογα ἀρροϑδὶεὰ ἴἰοὸ {Π||8Δ 2μ5 οὐεέίαἐ 8, δηα, υῖ ἢ Τοδεο, 
ε᾽αϊπηοά τὸ Ὀ6 ὨΟΠοΟυΓΆΡΙΥ σοηπιοίεα ουἵ οὗ ἴπ6 εἰἰγ. “ΤΟ τιαζα 
ἐἠὶς εἰαιπι (οἤδεγνοβ Ῥνεἴβ.) νναϑ ἀυς ἴο Πἰπιθε} , ἤογ ἰἔ δα πδὰ ἀδ- 
Ρμαγίεαὰ φοϑογοῖϊγ, ἃ γοροτὶ πῆι πᾶν Ὀδοη οἰγουϊαίοα ὑδαῖ 16 δὰ 
οβοάρμδ ΟΥ̓ νγερκίηρ ἴπῸ ρείοοη : το ννουϊὰ να ἰαἰηϊεά ἢἷ8 
τερυίαιΐοη, δηὰ Ὀοδη ἰπ)υγίουβ ἴο [8 Αροϑίο!ϊ!ς αυϊποτὶῖν, θοιὴ 
δηοηρ ἰπα Ρη ρρίαη8 ἀπά οἰ βοσῆογο. Ηδ ννᾶ8 τηοζϑονοῦ δουπὰ 
Βοιἢ ὈΥ εἶν} δηι] παῖαγαὶ τσ, (0 πιαϊηϊδίη πἷ6 μγίνίϊερεβ, απὰ Κο- 
ΞΩΔῊ -Οἰ{ἰΖΟΠΒἢΐϊμρ. ἘῸΓ ννῃδῖ ἅΓ6 ρεϊν]]ορε8 ΔηΠ ἰπητηυηϊτὶοβ, ἱξ τ6 
πορ]εςῖ, ΟΥ δεν {Π6 πὶ ἴο θ6 ἴογη ἔγοη) 8. [{ 8 1π6 ραγῖ οἵ 8 συοὰ 
οἰ Ζεη ἴο 50 εἰοὶ (δὶ οἴπεῦθ 1 ἢ ποτ πε ᾿ἶνοθ, δὰ θορϑοΐδ}}ν ἰδ 
οἰ! άγο δὴ ρτβπάο!] γε, τᾶν ποῖ θ6 πῃ 8 ᾿νοσϑα οοπαϊίοη εἰδὴ 
τον του ] ἤλνα Ὀόδη νυ ἤουῖϊ Πἰτ).᾽" (νεῖς.) ““Ηδ6 δβϑοίωϑβ, ἤοννδιῖοσγ, 
ἴο πανα πα (α8 ὨΠοασάτίαρε οὔδεγνθβ) δεροοὶαὶ τοραγὰ ἴο {πὸ ἐπέστθείς 
ὦΓ Ολνϊεἐϊαη ἐν ἴῃ τ} 8 μἷαοο, ἰπουρῇ ποῖ ἱπαϊβεγεηῖ τὸ {πεῖν οἶν!! 
ΤΣ Πῖ8 85 πεν δη Ποπιαπε; ἴοΥ δυςῇ ἃ (οκθη οὐ ριιῦ]ς γεβρεοῖ ἔγοπι 
εἶνε πηλρδῖγαῖθβ οι] υπάοιθιοήϊν Θησουγαρβα ἴΠ6 ΠΟ, ΘΟηνογῖβ, 
Δηα ΓεΙΏΟν ἃ 8{{π|0}} Πρ «ὈΪοοΚ οὐυἵ οὗ {π6 ννᾶγ οὗἁἨ οὐ ἤδγβ ννῇο πιὶρδΣξ 
ποῖ πάνο ἀἰβοογηθὰ (ἢ6 (για ᾿υδῖγα οὗ {Π6 σπηγδοῖοσβ οὐὕὁἩ Ραϑυὶ δηὰ 
5.138, δι ἀ8ῖ 80 ΠΊΊΟΝ ΠῚ ΉΓῪ 85 1ῃογ ἢδα Ὀεΐογο δυβογεᾶ." το 

Βαϊ ννῆν, ἰϊ τηλν ὉΘ δβδκοᾶ, ἀϊά ποῖ Ῥϑὺὶ ὑγρὸ ἴπ6 μυνίορε, δὰ 
ἴδ κε βδἰνε!ἴεγ πὰ ον 118 ἀεἴεηοο, τυῆθη ἴδε υυτϊηνῖγβ ογάογοὰ ἤθη ἴο 
θὲ δοοιιγρεή ἣἡ ΤῸ {Π|8 ἰΐϊ τπῇᾶὺ Ὁ6 δηδβινεγεά, 'ἰπ {πὸ ννυογὰβ οἵ ΜΓ. 
ΒΙΒοο6 ἂρ. Ὀοάάν., (πὶ τπ6 ΠΌΓΓΥ δηἀ ποΐδα ργενοητο ἢ. ᾿ 
᾿ Ἰν6 ἰ8 ἔᾺΓ ΠΊΟΓΘ βε {ἰδ λαίοσΥ τἤδη (ἢ6 ςοηϊδοίωγε οὗ ὑ70 1 ἀπὰ 
εγήηρ;, (παῖ πα ἀὰ ποῖ σμοοβα ἴ0 δβεϑρε ὉΥ͂ ρἰεδάϊηρ, δὲβ ρῥγίνέϊεμε, 
Βυῖὶ νγδϑ ἢ; ἴο σίνα (8 ον ἄθηος οὗ ᾿νβ ἤγαγηθδβ ἱπ [6 οαυβ οὗ 
ἴγΌΪὮ ; δὴ δβρεοίδ!ν ἃ8 ἢ6 ννοι]ὰ οδίαϊη ἴπε ορμογίυηΐγ οἵ αϊηϊηρ 
δεν ἴο (μγ θ᾽ ΔηἶΥ πε 18 }}0Γ δηὰ ἢἰὰ ἔβην. Βρ. Ῥδαγοὶ τη 8 
186 ΓΕΔΒΟῚ νγ88, [ἢδί 51145 ποῖ Ὀεὶης ἃ οπηδη (ἴογ 11 ὅθθβ ποῖ ἃΡ- 
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ρόλγ, δ 8678, [ἢδι ἴδ ννὰβ. ὁη6,} νου] ὰ ἴδ π μαννα ὕδθη θεαῖθῃ δἴοῃθ : 
δηὰ (Πν}5 τοῖὶρῆϊ αν ἀϊϑοουταροα 5115 ἔγου) ροίΐηρ οὔ 88 Ῥβὺ} 8 
σοΙηρδηϊοη ἰῇ ἃ νοῖκ νῇεγα Ῥαὰὶ δὰ ἃ ἤορμε οὔ δβοαρίηρ, ἔγυμι 
Ῥυπὶϑῃηχεηῖ, νυν ἢ ἢ ᾽145 δα ποῖ. Βαϊ δυςἢ Πγροι ποῖ οαὶ σηοάδ8 οἔ 
ἸητουρΓεϊδιοη ἃγα ὄβρεοίδ! γ το Ὀ6 ἀεργεσδίεα, δποθ, θυθὴ ἤδη 6π}- 
μὶὀγοὰ ἴῃ ἀεΐδποα οὗ {πὰ ὑἰγαῖῃ, {Πα οὔθ ᾿η] γα ἴῃ6 σΆ86 (ΠαΥ ΓΘ 
Ἰοιϊοπήεα ἴο βεγνβ. Ἂ 

597. ἡμᾶς Ρωμαίους. ΑΒ 1ἰ ἀο68 ποΐ ἄρρθδγ ἴτγοηὶ 
ΔΠΥ͂ οἴἢοῦ ρϑββϑᾶρ ἰμαΐ δἰέαϑ ννὰ8 ἃ Βοιηδη οἰ [Ζϑη, 
τηοβί (ομπηηἸρηίζαῖοῖβ, ἃ8 Οτοί!8, Ῥρασγοθ, Ηθιηγι ἢ, 
δηὰ Κυΐϊποεὶ, νου] ἀκα {Π6 5: ηρι! γ᾽ ἔογ {ἢ 6 Ρ] Γαὶ, 
ὈΥ ἃ δυπεοοάοοὴθ, ἀπά, ἃ8  αἰοσῃβ {π|η Κ8, αἰ σηϊαίὶς 
δγαϊίά, Βαΐ, Βοψανοῦ οἰζῆθγ, οὐ Ὀοι ἢ {ἢ ο086 'ργίη- 
ΟἿΡΙ]68. πᾶν 6 ΔρΡ] 1 4016 οἰδειυλοῦο, γϑῖ ΒΌγοὶν ὙΠῸ ΥῪ 
8.6 ουἰξ οἱ ρίαςθ ἤθγθ. [1{15 ἢοΐ Θαϑύ ἴο 866 ἢοΝ [ἢ6 
γοΙϑοὙ οἱ 1Π6 Αροϑε[6 οδῇ ὕ6 οἰδαγθά ὈΥ 8ὴγΥ δβιιοὶὶ 
τῆ διογὶ 68] ογ σγδιητηδίοα! ἤλοομ5 ροομ8. Νρίῃον, ἰη- 
ἀῤεά, 15 [ἢ γ6 ΔΠΥ πϑϑά ἰο ἴγᾶνθ γθοοῦ Βα ἴο 11; ἔου [ῃ6 
ΨΘΓΥ δγρυπηθηΐ οἡ ΨὮΙΟΙ ΟΌΡ ΟΥ1ς68 6518} 185ἢ {Π6 85- 
βογίίοη τῃμδί 188 τνᾶβ οὶ ἃ Βοιηδη Ἵ" ΖΗ, 18 υἱτοτν 
υπίουηαρά: ““Ὀδοαιβα (58 ἴΠ6 ν}) 6 8 πο ψἤθγα 
αἶβ6 80 οδ θά." ὝὙὕτιδ; ὑυυΐ 18 1 ἀηΥ  ΠΘΓΕ 656 89- 
βογίοα τη8ὲὶ Πα ψγὰ8 πο 820 Νο Ψψἢθγθ. δίησο, ἴῃ θη, 
δέ. Ῥδὰὺ] Πόσο δνϊ θην ς4115 ἢϊπ| 4 Βοπιδη οἰ Ζαη, 
δΔηα 85 ἴῃδγθ 18 πο δνϊάθηςβ ἴο {Π6 σοΠίΓΑΓΥ, 6 8.6 
δυι]ογΖοά ἴῃ σοηδίἀογίπρ πὶ βυσῇ ; ἰΠούρ!! 6 δγ6 
ποῖ ἰο]ά Λοιυ ἢ δοηιιίγοα -(ἢ6 75 οἰυϊέαἐϊα, ΨΏΙΣΝ 
Ψ88, ἤονονογ, (88 Μψὸ ᾿ανθ ον 866Π,} Ποῖ 80 ΨΝΘΓΥ͂ 
ἀϊθῆουϊε ἰο οοίαίη. [πάθϑα 15 ΨΟΥΥ ὨΔΠῚ6, 85 ἢ89 ὍΘ6}) 
Βιρροβεά, ϑ᾽σαπιιδ, νου]. πα ὺ5 οοη)θοέμ"6 ας 
ποῖ, 1 δι. Ῥαὰ] δά ποῖ ἰο]α υ8. Ὃ εῷ 

. 87. ἔβαλον εἰς φυλακὴν. Ηρτγα ἴἢθγΓ6 18 ἃ ποίει 
στουηὰ οἵ σουἹρί[ αἰ ηΐ. Ἐογ, δαίογε οσοηίεββίθη οἵ τοῃ- 

ν]οιίοη, ρῬΓΙβοπθγβ 6 γα Πο]ἀ ἦπ οιδίοαϊά ἰἰϊδενά, οἰ ἢ Γ 
ὈΥ {6 πηαρί βία ἴῃ ἢ 8 ρυναῖθ ἤοιδ8, ΟΥ 1 {Πα οὗἉ 
οἴδογϑ ἰο ψῆῇοβο σᾶσὸ ἢθ σοιηπ!οα ἴῃσ6η, (866 1 ἷν. 
89, 14., 8418, Β. (. 49., δηὰ (ἱς. (8{:1]. Οτ. 8, 6.): 
δῃᾷ ᾿ἴ ψ88 ΟἡΪγ αὐεγ οὐηξεδδῖο οὐ σοην!οἰ]0η ἴΠ δὲ 
{πον ψοτο τπγόνῃ ἰηἴο ρμυθὶῖς. ῥγίϑοηϑ. 866 δίροη. 
ἀκ “υἀϊςο!!]5 σοαι. (Κυΐη.) ᾿ ἜΝ 

ΤΗΐβ πηΠᾶῪ Ὅς νΘΤῪ {Γ6, 88 Δρ}]}184 ἴο ἴΠ6 συβίουι 
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αἱ ἑϊονιθ; Ὀυι 1 ψ 1} ποΐ, 1 Ἰαταρίπο, μοϊά σοοά οἵ τη 
ΠΑ ϊίαηῖ8 οὗ {πὸ 2γε6 οἰ([65 οὗ {Π6 »γουΐποες, {{Κὸ 
Τατγϑιιϑ, πὰ β66ῃ)8 δὲ νϑγίδῃος ψἱἢ (ἢ6 σαπίυ8 οὗ 
Οειθηίΐαὶ ροϊΐογς 

87. οὐ γὰρ, ποέ δ0, πᾶν υεγῖίν. ΤὨ]8 15 8η. 6ἰΠ1Πρέ}- 
ς8] γπγαΐα, ρα Υ βυϊδ 6 ἴο ἃ αυΐοῖκ ἔθεϊηρ οὗἉ 1η- 
ἀϊρσηαίίοη, ἴῃ το]. βοῶ νϑῦῦ πηυϑὲ Β6 ΒΡ] 6, 885 
ποιεῖν ΟΥἩ ἔδει. ΤΟ [,αἰΐη8, ἴοο, 8870 ποῆ Βγοζεοίο, 
ποη ἑέα. Μαικὶαπά ἰογα τοΐετα ὦ [υδΐδη, [218]. 
Θιίορ. δηά Μδιυβοὶ. ρ. 812., δηὰ ἔυτγ!ρ. ρὲ. Ἴδυγ. ν. 
100ὅ., δὰ ὙΥεἰ8. οἰοβ Αυγιβϑίορῃ. Νυῦ. 292. ἤδη. 68, 
194, 601. Εᾳ. 1Φ02. [,γ8. ὅδ. Ἐπςοὶ. 886. (ὐοεραγε 
Εχοά. 10, 11. Αςἰ4 10,14. Μαῖιί. 425, 9θ. [Κ61, 
600. Αοἰβ 1], 8. 

87. ᾿Αλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. ΤΠ 5 
γουϊά μὲ δὴ υπραμίνοοδὶ δοκηονοάρτηοης οὗ {ποῖς 
οὐ βαρταηΐ ἱη]ι8.106, δηὰ (Π6 ἰπποσθησα οὗ (Π8 
ΑΡοβί[68 ; ψουϊά ἰεηἀά ἴο ψ|ρ6 ἀννδὺ ΡῈ]. σ᾿ ΠΟΠΉΗΥ 
ὈΥ Ρυθ]ὶς δοκηον]εαριηθηίΐ, δη {ἢι18 Γαραὶγ {Π6 ᾿Π] ΟΓΥ͂ 
ἄοῃθ ὈΥ {δε το (Π6 (ὑοϑρε]. (Μεουεδοῆσ) ΤὨϊβ ἀ6- 
ἸΔηἀ ΨΜ88 Ὡοΐ ΟἿΪΥ }.8ῖ, Ὀιιῖ ὙΘΓῪ 80{40]6 1ο ἐδ6 
Ρίασα ΨΏΘΓΘ [ἰ 18 τη846: ἔοτγ, ἃ58 νγε ἰθᾶγῃ ἔγοξ ἃ ρ83- 
βᾶσα οἵ ] υςίδη, Α5:η. Τ', 2, 116. (εἰδὰἀ Ὀγ Ὑὸο}[), ιὲ 
γγ88, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ διιοηρ ἴἢ6 Μεοδαοηΐδη8, ἐπουρῃϊ ἃ 
ΤΩΙ Οὗ Ἰηποόσοποθ [{ Δὴγ οὔθ δου !ὰ δὲ ρυθ] οἷν 8εὲ 
ἔγτεθ ὈῪῚ {16 τηᾶρίϑιγαίεβ. ὍΠα ρῥίδοθ βροκϑῃ οὗ ἰ5 
ΤὨαββαίοηίςα, δηὰ (6 ψογάβ ἃγθ (686: κἄν τούτω 
μεὸ ἄρχων δημοασί, πάντων ἀκουόντων ἀπολύει. Κυϊποεὶ 
δά ᾿λιοίδῃ, Τοχασ. ΤῸ 2, δδ. Νὰυὺ [Π6 ουβίοῃι 
ΒΘΘΙῚ8 (0 ἤδνα οχίθησθα 10 {δοὶγ ποῖρῃθου 8 ἐπ 
ΤΠ 65588114}8 : [9ογ Κυΐη. ρῥγοάμςαβ ἃ βίογυ ἔγοπι Αριι- 
Ι6)8 1.. 8. Ρ. 184., οὗ ἃ ρεβοὴ ψῇο 88 (56 }]ν σοῃ- 
ἀδιηηδά Ὀγ {{πὸ τηδρϑίγαίοβ, Δη δἤεγναγάβ ῃδα τπηδήα 
ἔτοια (ἢθ8λ {π6 σηιεμάδ ἠἀοπογαδία ὮΥ τῃεῖγ σοίηρ, ἰπ 
ἔογπι, ἴο ἢ18 ἤὮουβ6 : Εσδο ᾿ΠΠ|σὸ (8δγΥ8 Β6) οὔδει πιᾶ- 
“ἰπιγαζιβ Ἐρ5,, ουπὶ 818 ἰηϑίρηϊ θα ἀομητ ἡοδίγαπι 
ἸΏρτΤαββὶ, (Δ 18 π|6 τη μ1{|8 ἀδῆηΐγο σοβεϊυηί, πεηυς 
{5 ἀϊρη 401, ὅτο. 

88. ἐφοβήθησαν ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσι. Ηον 
ἜΡΡΕΟΙΣ εἰ πᾶς {π6 ΠΤ ΝῚΓΒ 80 ΘΆΒΙΪγ γιοϊἀοα 
ογθάθηςβ ἴο Ρα1}}}5 ἀβϑϑϑυϊοη 1{ νγὰ8 Ὀδοδϑιβα {ΠΥ 
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Κηον ἰο ργοίθπα ἰοὸ {πὸ 25 οἰυϊέαίϊ [Δ|86}}7 γ88 ἃ 
οαρίταὶ Οἴθηοδ ; ΔΆ ΔρΡρΘΆΓΒ ἴσοι διιοίοη. (. 45. “ οεἱ- 
νι! ἴφια Βοιηδηδπι, υϑιιγραηίοβ 10 σδηρο Ἐϑαυ])η0 
8600) ροΓουδϑὶ(." ΑἸτδια {π6 Βιιυσαν!γβ πῖρῇϊ νγ6}} 
Ὦς, ᾿οδ8ὲ 186 βῃου ἃ ἢανα ἴο εἰδῃηὰ ἃ ἰγίδὶ δἱ Βοιηδ ου 
8 σἤδῦρα ἑώρα" ᾿εα)εδέαἐϊδ. Ἐοτ ἴῃ [Π6 ἸΠ}ΌΓΥ οὗ Δὴγ 
Ῥγιναῖα οὐείσρη (ἢ πη] βῖν οὗ {Π6 Εοιηδη ΡΘΟρ 6 νγ88 
{Πουφσίο το Ὀ6 ᾿ηνοῖναά.: δηὰ ον Βανθ γον βυσἢ δῃ 
οβδηςθ ψχα8 ριιηϊδηθα, γα ἰθάγῃ ἴγοπι Ὠιοηγβ. Ηβ]. 
Ρ. 726. τιμωρίαι δὲ προσέκειντο τοῖς καταλύουσιν ἥ παρα- 
βαίνουσι τὸν νόμον, ἐὰν ἁλῶσι, θάνατος καὶ δήμευσις τῆν 
οὐσίας. ὅ66 δἰβὸ 0)᾽10. (888. ῃ. 7856., Α. Αυρυβῖ. ἀ68 
ΙερίθυβΒ Τ.β 2, 1Φ08., Τθεβαιιγ. ατῶν., ἃ ϑιροη. ἀ6 
}0ἀ1ςο 18 [,. 8, 2. μ. Φ46. (Κυϊη.) 

80, παρεκάλεσαν αὐτοὺς. ἸΠαῤακαλεῖν ταδί, 1 [18 
ΠΟΠΠΘΧΙΟΏ, ΒΙΡΏΪΥ (848 1 ἀ088 ἴῃ δοίης οἴδιεγ ρδββαᾶροξ,) 
»αοΐζῳ. δο 1 (ον, 4, 16. βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν, 
᾿Ππ γΆ! }γ, χίυο φοοά τυογἄ8. 6 πδίαυγα οὗ (ἢδδβὲ ρ8- 
οἰδοδίοσυ Ψψογὰβ ἸΏΔΥ 6 6851} ᾿ΠπΠ|ΔρΡῚΠ664 : δηὰ {δ ν 
816, ἰηἀορ6ά, ἀαργεβδο ὈΥ τῃ8 ἐπέαγροίαέίογ' οὗ [ἢ6 
(οὐ. Οαηι. Τῆα τηᾶρὶϑιγαίθϑ, ἀου θέ !ο88, ῥτοίθβϑα 
(Ποὶγ Ἰσπόγδησα οὗ [Π6 ΑΡροβι68' οἰαγβοίεγθ, δηὰ {πε ὶγ 
Ρδγβυδβίοη οἵ ἰπαῖγ Ἰηπῃοσαῆςθ ; δ {26 58:16 {{Π|0 6Χ- 
Ρτεβϑίηρ 41] ἀπ βοσγοῦν [ῸΓ (ἢ δὲν ταϊδία Κα. 

40. εἰσῆλθω εἰς τὴν Λυδίαν. ΑἹ {π|8 ΘΧΡρΓοββίοα 
ἸΏΔΗΥ ΟΥΙ 68 ἀηα (ομμπθηΐδίογβ πᾶν βίυ δα ; οὗἁ 
Ψ ὨοπΊ βοῦηθ ἤδνα βουρῇΐϊ ἰο 116 Γ [6 τοδαϊηρ, οἰ ποῦ 
ἔτοτῃ οοπ]δοίαγο, ογ ἔτοπι ἃ (δνν Μ55. Αἀοριίίηρ [6 
ἔοττηθῦ τηϑίμοά, Ριβοδίοσ ργοροββϑ τὴν Λυδίας, βαθιὰ 
οἶκον. Βυΐῖ, (Ββουρὰ [ΠΥ ἤᾶνα ρῥγονθα {πᾶΐ {δεῖ 
ϑυγηίαχ 15 δ ρ]ογθα Ὀγ μα θ6βϑί το; γοί (ΠῸῪ 
οφηποί βίον ἐπαὶ (ῃ6 ρυσδονέ οὔθ 88 Ὠοΐ '50 [ἢ 0.86. 
[πἀοεά, ἰ πα Ὀ6θη, 1 (ἰν ηκκ, ΠΥ ργονοὰ Ὀγ ΑἸΌασε 
δηὰ ἍΜ ο] οὐ {πἰ9 ραβϑᾶσο, Βεηροὶ οα Δείβίορῃ, ΡΙυι. 
237.. διὰ ΗΠφυμιδηη ἴῃ οι]. Ρ. 19. (θδὲ ἐὐσερχεσθαι 
εἷς τινα ἰα υβοά 85 ψο}} 85 Ἐπ ΎΣ Ἢ εἰς τινὸς. 80 
ΠΌΞΕΡῚ: να οἰϊοᾷ : εἰς φειδωλὸν πον δῃηά 8 
ἱ{|ς δἴλδαγ: ἦν δ᾽ εἰς παραπλῆγ᾽ ἄνθρωπον εἰσελβὼ τύχιαν: 
1.γ8. Οταί. ᾧ. ἰῃςὶϊ. Ρ. 24. εἰς ὑμᾶς δ᾽ εἰσελθαὰν ᾽᾿λείξω 
τῶν δικαίων τεύξεσθαι, δὲ Οταῖ. 88. 1η1{. οὐκ ἄν πότε εἰς 
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ὑμᾶς εἰσελθεῖν τούτους εἴασα. ὅ.66 βανογαῖὶ Οἴ6Γ ἜΧ8Πι- 
ὈΪ65 εἰἰεά ὑγ Κυρκο δηα ψοκηδογσ. Τῆ5 10 ἀρρθαΓϑ 
{ῃδὲ εἰς, ΨΘη φῬτγοῆχοά ἰο ποι οὗ ραδίβοῃ, ἀεηοίθβ 
{π6 »έαοο ἴῃ ΜὨϊοἢ [Π6 Ῥεγβοῃ 18: δῃᾶ τἢογοίογθ εἰς" 
τὴν Λυδίαν β'ρη!ῆθ5 ἰηῖο γε 48 ἤουβ6. δὸ {Πδῖ (6 ΓΘ 
8 ΠῸ Οσοδϑίοη ἴο σῆδησαε (Π6 εἰς ἰπίο πρὸς, 88 18 (0Πη6 
Ὀγ Βεηρεὶ, Υεῖ9., Μαι(ἢϊ, δηὰ (τ βθδοῦ ; ἰπουρὶ 
{Π6 πρὸς 15 ι85ε4 1η (ἢδι Β6η86. δ66 [ἢ ποία οη Μϑίί. 
46, 657. Ηρτε 1{ βεθη8 ἴο ἤᾶνβ θθθη ἱπἰγοάυςθα ὃὈΓν 
{πΠο86 ψῆο ἱπουρσῇς 6 ψου]α Ὀ6 ἃ ρ]ΔΙ Ποῦ γοδαΐηρ, δι 
οβδοίυα!ν ργονθηῖς (ἢ6 τηϊϑίακα ἱπίο Μ ΠΟ 8006 
ὯΔΥ, ανθῇ Εγάβηλ18 ἢ! π56 1] παά (8]] 6, οἵ τακίηρ; 
υδίαν ἴογ ([ἢ6 οομπένῳ οὗ {Π4ΐ ἡδη6. (Καϊη.) 
40. ἰδόντες τοὺς ἀδελφοὺς, ““. απά ἠλαυΐπρ ἐ΄θῦο δϑϑη, 

ἐΐθ ὑγείγοη:" ποῖ, 85 6 ἸΏΔΥ ΒΊΡΡΟΒΘΟ, αἰ αὐ οποο, 
θυΐϊ 485 {6 οουϊά οσοιη ἰο ἴδηι, δηα ργὶνδίοὶγ. 

,. 40. παρεκαλέσαν, 1. 6. ““ Θχἢογίεα, 1ηβιΓιςίοα (ν!Ζ. 
ἴο Γοιηδίη βἰθαΐξαϑὲ ἴῃ ἰῆς ἔ8411}}, δηἃ 4130 ζιγῖ ΠοΓ 
1Πυδβιγαίδα {ΠπῸ πδίυγο οὔ [Π6 ταὶ σίου ψ ῃϊοἢ {Π6ν 6 ΓΘ 
ἴο ῥτοΐβββ." Ποάάτγίάρα μηέξος τΠ6 ποίίοηβ οὗ οοπι- 
ξογίϊηρ δηά ᾿πϑἰγασίης,. 

40. ἐξῆλθον, ἀερανίοα ; νἱὶζΖ. ἴτοῃ! ῬΠΝΡΡΙ. ΒΥ 
ἐΐλοδοὸ 6 ἂἴο ἴο υπάογϑίδπά αμέ δῃηὰ δϑὲλέως : [ὉΓ 
ΤῸΚ6 δα Τιποὶῃν βθὸη ἰοὸ πᾶνθ Γαπηδἰηθα ἤοΓῸ ς 
βδἰηῆςα οὔ Η!ἰϑίογίδη ΠΟῪ δραίΐη τϑϑυτηθϑ ἰἢ6 ζλὶγά 
ΡΕσβοῆ, 

(ΓΗ͂ΑΡ. ΧΥῚ]. 

Ῥαυ], πανίηρ, ρ8β8864 ἰῃγτουρῇ Απιρἢ!ρο]}}8 δηά 
Αροϊ!οηΐα, ργοοθθάβ ἰο Τηθϑϑαϊοηΐοα (] ---10.), δηά 
ἔοθῦ (ἤθῆσθ Γοραῖτβ ἰὼ Βεογοδ (10---14.), ἔγοιι 
ψ Πθησα ἢ6 ἀοραγίβ ἴο Αἰ θη5 (15---Ηη.)}ὁ 

1. ᾿Αμφίπολιν. Οἡ ΔΑπρΠΙροΪ 8 δ66 ἐἢ6 αδθορτὰ- 
Ρἢϊςαὶ ψτίογβ, Τμυογά, 1. 100. 4, 10Φ δε [08 ἃς 104., 
δηά Ηερτγοάοῖ. 7, 117. ᾿Απολλωνίαν. ἼΠοΓΟ ὙΟΓΟ 
Βονογαὶ οἱ(168 οὗ {Π18 ἤδῖπα ἱῃ Μδαοράοηϊβ. Ηδοτχο, 
πηἀοιδίοαϊν, 6 ἃγ ἴο υηάοτγρίδηα {ῃ6 οπθ 5ἰίυ- 
δίθα θβίνθθη ΑἸῈΡἢ]ΡΟ}}8 δηα ΤῊ ββαϊοηΐοα, ψ οἢ 
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τὴ ΕΠ; (ἀοορταρῆ. [,. 8., 68115. Αρο]]οηΐα 'η Μγ- 
Οοηΐδ. ᾿ ᾿ 
1. Διοδευσαντες, λμαυΐησ ρμαδδοά ἑἐλῤγτοισὴ. ΤΙ 5 

ΜΟΙ δήθ οΙβ ἰ0ὼ {Π6 Ηοῦ. ὋΝ 1 8. 89, 41. 11 
0." 1Π4ἰ Ῥαὺ] δηὰ δ᾽1]8 πηθγοὶγ ψϑηΐ ἰο Ατωρὶ]- 

οΟἶ'8 δηὰ Αρο]]οηΐα, 48 Ὀθίηρ ἴῃ {Π61}Γ ἤθδσγοϑὲ ΨΆΥ ἴὸ 
ἢ Θβϑδ)οηΐσα ; θαΐϊ πηδ46 ΠΟ βίδΥ ἴῃθσγθ. - Νον 1168- 

β8] οῃ ἃ γὰ8 [ἢ 6 τηβϑίγορο  !β οὗ {π6 δεοοηά ργουΐποο οὗ 
Μεαςοράοηϊα, 8ηα (6 868( Οἔἢ6 Εοιϊηλη Ργοϑιἀθηΐ δηά 
Θυκϑίογσ. ὅ3Ὅ86 [᾿ν. 45, 29. σοπιρατρὰ νι 44. δΔῃηά 
10, 45. 11 88 ἰουτηουν ο41164 Θέρμαι (566 (Π6 ὅδοΒδο!. 
οῃ ΤἸμυογά. 1, 61.}; θυΐϊ 1185 πΠᾶπ]6 88 δον αγ 8 
σμδησοά, ὀϊῃογ ὈὉΥ (ἰἀββϑδηάογ, ἴῃ ὨοηΟΌΓ οὗ 5 νἱδ 
Γοβϑαίοηϊσα, ἀδυρῃίξεν οὐ ῬῇΠῈΡ (δοςσογάϊηρ ἴα 
ϑίγαθο, ΤίοίΖαβ, Ζοπᾶγαβ, δηά Πιοάογ. δ1ς.), οὐ (86- 
ςογάϊηρ ἴο ϑίθρῃ. ΒυζΖαηί.) ὈὉγῚ ῬὮ1]Ρ Πα 586], ἴῃ 
ΟΥΘΓ ἴο σοῃῃηπηθιηοσγαίθ ἢ18 οοηπηιι6ϑί οὗ ΤΙ 655818. 
ἐν τ ΠΟΜΘΥΘΙ, 866 Ι8 [3 688 ργοῦδθ!θ. ΕῸΛ1|.] 
15 1η Δ 0118η19 σοηδιϑιοα σὨϊοῆν οὗ ατθοκβ δηὰ Κο- 

ΤΩΔΏ8; δυΐ ἰῃθτα Ψψογα 8ἷ'5δοὸ ἸὭΔΩΥ «6.5 σοϑϑιἀθηξ 
{Π6γ6. ὅδὸ Ρ]τη. Η. Ν. 4, 10. (Κιμη.) 
- 1. ὅπου ἦν ἡ συναγωγὴ τῶν ᾿Ιουδαίων. Οὐ ἘὨρΠ] ἢ 
ΤΓΔηβἰδίογβ γοπθσ, “ α ΒΥπαροραθ,᾽" [Ὁ] ονίηρ (Π6 
ορ᾿ηΐίοη οὗ ΒεΖζὰ δηῃὰ Ριβεδίον, ψῆο ἰγεδί (ἢ δγίϊο]θ. 
88 Ρ]δοη 8.16, ΟΥ 864 [ἴῸΓ τις. Βαΐ {Π6 τὰ 8668 γΣθᾶ- 
ΒΟ ἴο ΒΌΡΡροβθο, ἢ Οτοίυ5, ΥμΜεῖΒ., Ηδυβπῃ., 
Βοβοϑηη)., Ηρφίητγίς 8, δηά Κυΐη., {πὲ 10 16 ΘΠ ΡΠ δί!ς, 
8Δη4 ΠΙη185 (ἢδὲ {Π|8 νγὰ58 {π6 οηἦψ δυῃδρορὰθ η Μδοεο- 
ἀοηΐᾶ ; ἰπουρῇ Π6γα τ γα (45 6 αν γθϑβοῇ (ἴο {Πη}ς 
ἔτοπι (ῃ6 ργθοράϊηρ Ομαρίθγ) βανογδὶ Ῥυοβειμοήο. 

2, κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς. Ῥαὺ] νν48, ἴῃ. 4}1 Ὠ18 ἸΟΥΓΏΪ65, 
. ϑοσιιβίοιῃαα ἴο δἰίοηἀ οἡ )έυἷπδ τυογϑἠὶρ αἱ {Π6 ϑγ- 
ποροριοδ, ἀηἃ δέ ἴο ἀοϊῖνεῦ ἢ5 ἀοςίΓίη68 ἰο (ἢε 
ειυα, Ὀοΐοτο ἢδ ργεδοῆθαὰ ἰπθὰ ἰο {6 (ὐθηΈ168. 
866 18, 46. 14, 1. 17, 10. 18, 4 ἃ 9. (Κυΐη.) 
. ᾧ, Διελέγετο αὐτοῖς. Διαλέγεσθαι 15 ἃ ἰδγηχ ΟΥ̓ΨΟΓΥ 
ἄδθῃογϑὶ 86η86, Δηα ἀδηοία8 ἴο ἀἰδοοῦΓδα ἰῇ ΑΜ ὙΑΥ, 
Δηὦ Θβρθοία!γ ἰο μαγαησιο. 5 10 Βρηιῆθβ. ἴο 
ἀο νοῦ ογϑίίοηϑ, ἡ ἢ ΘΓ ΟἾΝ] ΟΥ̓ ΤΠ ΑΓΥ, δηά 4830 
αἰ 55ογοῦθ, ταλιπίδῖη αἰβριπδιοηβ, ΟΥ Ὀτίηρ [ογναγα 
ἀϊβοοιιγβθβ, ἃ8 ΡΏ]ΟΒΟΡΠΘΓΒ ΟΥ ΤΟΘΟΊΘΣΒ 864 ἴο ἀο ἴο 



δ42 ΑΓΤ8 ΟΓ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΞΤΙ,.ΕΒ8, ΟΗᾺΑΡ. ΧΥῚ]- 

{ποῖν βομοίδγβ. 80 2] δ Υ'΄. Η. 8, 19. ὁ δὲ Ξζενοκρά- 
τὴς ἀκούσαξ παραχρῆμει ἧκε πρὸς Πλάτωναι, καὶ κατέ- 
λαβε διαλεγόμενον τοῖς σὺν ἑιστῶ. δο ἱδπαὶ 6 πιηρῆιε 
ΔΡΡΙΥ ἴο διοῖ ἀἰβοοῦῦϑεβ (ΟἹ δον πΙ0η16) 85 δῖ. ῬβῸΪ 
Δ εἶτα: ΤὨδ δεηδα οὗ (ῃ6 ρᾶββδαρα, ὨΟΝΈΡνΟΥ, σδα- 
ποὶ βαιἰβίδσίογ Υ δ6 ἀδιογαηθα νιουξ ΒοιΠ πρὶ τπῸ 
γ»υπείμαξίοη; δὰ οὐ ἰπδΐ (σπιπιοηϊδίοῦβ ἅγ ποῖ 
ἀρτεοά. Το δῃοϊθηΐ οὔδϑ, (48 ΟΠγγβοϑίοπ,) δηά 
ΘΆ 16 Γ τποάογῃ, (45 Β6ΖΑ δηά {86 δἰιῆοτϑ οὗ οὐἵν Επρ- 
μα ΨΥ οη,) Ραϊ 8 σοϊῃπλᾶ ΔΙ γραφῶν, δηὰ δἰ (ἢ 6 
νογάδ διοωοΐγων καὶ παρατιθέμενος κιιθαμα αὐτὰς, ἀπὸ 
Βοίῃρ ἴοὺσ ἐκ, 88 οἴδῃ: δηῃὰ ἴΐπδν τεηάογ, “ς ἀοσεῦδαί 
6 δου! ρίυνΆ, Ἔχρ  σ 85 οδ οἱ ἀθῃγο δίγδηβ." 80 [ἀὺκὸ 
ῶ4, 842. διανοίγων τὰς γραφὰς. Βαΐ πιοβϑῖ γεσοηὶ (οἵη- 
μιθρηίαίοτβ, ἔγοπι (ἢ 6 ἰἰπ|6 οὗ Οτοί5 ἴο {Π|ὸ ργοβοηΐ 
ἀκα, ρῥίδεβ ἴΠ6 σοπηπιὰ ἰοῦ αὐτοῖς, 80 ἴῃδὲ ἰΠ6 ἴθ - 
Ισπνίηρ ψογάθ ἀκὸ (ἔοτ ἐκὴ τών γραφῶν διανοίγων, ἔς. 
ἸΊΔΥ δ Γαδ ἴῃ σΟΒΕΪΠΌΪΥ : δηὰ ΠΟΥ͂ ἀρρϑαὶ ἴο Αοἴϑ 
28, 28. πείθων τε αὑτοὺς τὰ περὶ τοῦ Ἴησου ἀπὸ τοῦ νόμου 
Μωσέως. ἀπά ΚΙΊοεπι5 (οἰεα Ὀγ απίησο]) πιδ! Π:81Π8 
(Παὶ διανοίγειν ἀπὸ τῶν γραφῶν 18 Θφα!ναίδη!ξ ἴο διανοί- 
γειν τὰς γραϑὰς ἴὰ ἴαικε 24, 828. Κυΐηοοϊ, ἰοο, οοπ- 
βειῃ8 (815 σοῃοί στη ἔτο Αοἰϑβ 98, 48., δπὰ οἵους 
8016 ΤΟΆΒΟΙΚ, ὙΠιοῖ, Πονονοσ, δδο ποί ΥΕΓΥῪ ἐ“0η- 
γνεηείωρ ; ἴοτ, δήιογ 4]}, τῆς σοπιοη σοηϑίγζαςίίοη, 86 
ἰ: 8 (26 ὨΊΟΓΟ ὨΔίΠΓ8] δῃκὶ ΘαβΥ, 80 ἰξ 1 1ἴΠ6 τοΓα 
8018 0]6 ἐο (6 5ἰπηρ16 δηὰ ρορυϊαγ βίγ]ε οἵ {6 Νὲν 
᾿Οοσίδιησδηϊ ; δηα τπογοίοσα κα οὐρθέ (1 εἰ ηΚ) ἴο Ὀ6 
τοϊδιηθ. Τἤογο 18, ον γ, ΠΟ τηδίογ δὶ αἰ ργθησθ 
ἴη (16 5εηδδ, Ἡ ΞΏΙ σαν σ σοπϑίτυσίοη δὲ δάορίοά. 

4. Διανοίγων, σροπίηϑ ομἕ, οαρίαίπισ ἐΐεμε. Παρα- 
τιθέμενος. ἜΠ6 πογὰ ΠΈΟΡΕΙΥ δ σπιῆθ8 ἴο ““ ρ]δοα 
ΔΏΥ {πιηρ θεΐογο᾽᾽ δποίπογ; δ8β {οϑά : θυ 1 [β οὔδε 
υδοά, 1η (ἢΠ6 (Ἰλβ8ιςδὶ τοῦθ, ἰἢ ἃ ΣΩΟΓΆΪ Σ6Ώ86, [οῦ 
ῬγΟΡοηδΡθ, δχροπογο, οδέεπάευο, “ ὁ ἰὰῪ ΔΎ σοηδῖ- 
ἀεοταίϊίοηθ Ὀείογα οὔο :᾿" οὗ ψῃϊοῇ οχ 68 8.6 80Ῥ- 
ἀυσοά ὈΥ ΕἸ 6ηεγ, Κγρκο, Ῥ᾽εῖβ., δηὰ Δ δοἰκ δου. 

8. ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν. [πὶ (16 Πα (οἱ ονεά 
(86 εχασηρὶς οὗ 58 Ὠινίπο πιδϑίου. ὅδ ἴλικα Φ4, 
48. ΤθΠ6 {γαῃϑοη ποῖ γα πον ἢανο, ἔσο {Π|6 

Γ 



ΠΑΟΤΘ ΟΕ ΤΗ͂Σ ΑΡΟΒΥΚΕΒ, ΟΗΑΡ, ΧΥῚΣ, ἄ48,͵ 

ΟὈ]αι6 ἴἰο [Π6 ἀϊτθοῖ, 15 ΝΟΥ γοαυθηΐς οί ἴπ ἰδ 
βδοΓθα δη ργοίδῃρ ψγοῖ8. 66 Αςί81, 4. (Καϊη.) 

4., ἐπείσθησαν, τ06 6 ρμεγδμαδοά (ἐο ϑεοίϊευ) : δαιι- 
νδίθης ἰο ἐπίστευσαν. Το {Π686 ἅΓ6 ορροβρά, δἱ νεὲσ.᾿ 
ὅ, τῇ ἀπειθοῦντες. ἩἹροσεκληρώθησαν τῴ Παύλῳ. 
ἜΠ6 νοῦ προσεκληροῦσθαι εἰρτηβοθ [0 δρρογίζοῃ ἴο 
ΔΏΥ ΟΠ6 ὮΥ ἰοΐ, ἰο αἰέοέ, δῃὰ ἘΠΕῚ αὐ)οΐὶῃ, οοηοῖην 

- δ [Π6 ρϑϑβϑῖνα, ίοο, 11 88, {6 τίϑὴν οεἤοῦ νοσῦθ, 4 
γεβεοέεα 86Ώ.86, ΠΔΙΊΕΪΥ, 0 2οἱ οποβείβ ἔο; ἃ8 ἴῃ {ΠῈ 
Γεβθηΐ ρϑϑϑᾶζθ, 8η4ἃ 1 ΠΊΔΗΥ οἰδοῦα δἀαιςθα ᾿γ' 
Θ5Π6Γ δηά Μαγκὶαπά. ὅ66 αἷ8ὸ αοκωδογ, Σε- 

βομένων Ἑλλήνων, 1. 6. ΡΓΟΒΕΙγί68 οὗ [Π6 ραΐθ. 8668 
{Π6 ποίθ οἡ 1, 16. 

4. γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. ΒγῪ ἰδθ86 
6 ἅτθ ἴο υὑπαρυβίδησ, 88 1 18, δ0., Ποποῦγχα !] 6 
ΤΩϑΙΓΟΏ8, νῖν68 οὗ (06 τοϑρθοίδο!α ΣΡ Δηΐ5 τῇ 
ἢδά 1116 δε ιν 88} το ρίοη.. ΤΉΘΥ ΓΘ, 17. νοῦ. 19, (ας 
ἴῃ 18, δὅ0.) οΔΠ] 64 εὐσχήμονες. ὅ66 106 Βοία ἐξβοσγο.. 
Ῥγίοδοιιβ εἰῖθ5. ΑὉἢ}}}, 1. ὅ. γυναῖκα Ἐφεσίων πρώτην, 
δΔη ΑΡι]6]. 1. 2. “επιέπαα ρεϊηβαέο8. 

ὅ. προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας π-. Ἴδα 
ογὰ ἀγόραιος ἀρηοίρα Μηδί 8 σοηηθοίοά «ἰςἢ ἃ. 
ταλυϊοῦ ρίδοθ ογ ἃ ἴογθτω ; δῃ σϑΓΓΙΘ8. νὩ ΓΊΟΙΒ βιρηΐ- 
οδί!οηΒ 3 γϑίδγοηςα ἰο (ἢ αἰΠἴδτθηΐ Κιπα8 οὗ Βιηιβ᾽η 685, 
δοσυδβίοιηθα ΓΟ Ὀ6 ἀοπα ἴπἢοῖθ. ΒῺ8 18 10, 88, ἀγο- 
βαιαι ἡμέραι ἅττα ““ἄαψα οὐ ΨΜὨΪΕΝ Βυ5Π}1688 16 ἀσηθ ἴπ 
16 ον Α,5 δρρ]!68 ἰο »6;8ο0η5, 1 ἀδποξδα ἐβοβα 
ΨηΠο Κααρ {86 τβδῖκοί. Ὑοΐβ, ἢ᾽85 1 πδεγαθὰ ἐδδ 
νᾶΓθ0}5 6568 οὗ (6 πογά ὮΥ 8 ναϑί Βυμηθογ οὗ μα5- 
Βθ0 65 τοι {π6 (|435108] ὙΓΗΘΓΒ; 6Χ. 5. Ηργοήοί. 9, 
141. δῃὰ Χϑη. Ηἰἴβι. 6., ψογα 10 8ι:58}ῆ868 μιαγζεῖ 
»θορέφ. Βιιϊ 1ἴ 4130 ἀδσποίβα Ββοῖ ππογοὶν δεψενγϑ αγκ 
δοέΐογβ ἴῃ ἃ τραγκοῖ, θὰ [8086 ἐάίογ5 ψἣο (6 (86 
Ταςπκαγοηὶ αἴ ΝΆΡ]65) δ]ηγοβί ἐϊυοαά ἴῃ {Π6 τηδγκοῖ, 
8ὴ41 ἀνθ δἰαρί ὈῪῚ ηἰρσῃξ ὑπάθγ [Π6 ρογίίσορβ δά 
οἴβογ ρμίαςοβ οἵ 58μείίογ." Ηθῆςθ 1ξ σϑίηξ ἴὸ ἀδηοῖο, 

Ἐ ὙΒ666 δϑο ἴο ἤδνα ὕδδθη δὰ ἴῃ νίονν ὈὉῪ Ηογδοθ, ννβῃ, ἴῃ ἢὶφ 
Ατϑ Ῥοεῖίοςβ 245, ἢ6 5ρεδκβ οὗἉ {πὸ ἑἐπμαΐξὲ ἐγ υἱἱδ αὐ βεθε [γδηξεε. 
ϑιιοἢ ἀγα οδ δα .ΌΥ Οἴσεγο, ἱπ πὶθ Ἐρίδῖ, Εδιῃ. 8, 1. διεδεορίταπὲ, Ὀν͵ 
Ρίδυς, δρ. 4, 2, 855. δμιὀῥαβὶ ἰσαπὶ, ἀρὰ ὈΥ ΟἸσοσΟ ἴἢ6 μξὶ πὰ δεη.- 
ἐπα ετὸὶδ. 



Γι 

844 ΑΟΥΘ ΟΣ ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΚΕ8, ΟΗΑΡ. ΧΥΙΙ. 

ῬΟΊΒΟη8 οὗ {Π6 ἰοψαβὶ δηἀ Ὀαϑαϑβί βογί, {6 νθσὺῪ ἄγορϑ 
οἵ βοοίθιγ," ἃ 86η86 ΝΘΓῪ ἐγοαυθηξ ἴῃ ἐπα Οἰαϑβϑισδὶ 
ὙΓΙΙοΓβ ; 8η4ἃ πηοεί οὗ ΝΥ εἰβίθι π᾿8Β δχϑῃ}]68 ἰοπα ἴο 
Πα γαία {Π|8 ᾿ς 5ἰρηϊβοδιίοη, ψ ὨΙςἢ 18 ποιςοα ΟΥ̓ 
ΔΏσΙοηἰ ΧΙ σΟργΆρΡΠ ΘΓ 8, 88 ϑιιϊά4485, Η βυοἤ 5, ἀπά 
οἰἢθβ. Κιυΐποοὶ γϑίθιβ ἰο (δβααῦ. οὐ ΤὨΘΟΡὮΓ. 
(. 6., Ναϊοκηδοῦ οἡ Αἰηιθοη. ρΡ. 10.. τς. [μεςϊ. 
Ηκ«8. (.1., δὴά ϑυῖς. ΤΙιο8. ἴῃ ν.: δηά δοἢῃ]θυβηογ 
τοίοσβ ίο ὅτουον. ΟὈ5. 8, 92., Ῥιιξτδη 8 Μί5Ξο. 19, 
45., δῃὰ Ατγηυοί 8 Πι586. οἡ {16 υ86 οὗ {}Π|18 νοτγὰ 1 
{π6. Νεν Τ᾽ αϑἰδιηθηί. 

Μοϑβὶ (οπιηρηίδίοιβ ἄσταα 1 ρίνιηρ (ἢ6 ψογά {88 
βριυναίἑυθ 86η86 : Ὀυΐ ἃ5 πονήρους [8 Δα ἀφά, 1 ρῥτγοίεγ, 
ψιῖῇ ΒοΖα δα οἰἤοῖϑβ, οἰγου )οΓγϑηθὶ. : 

ὅ. ὀχλοποίησαντες, “" ταῖϊσὶηρ α πιοῦ." ᾿Εβορύβουν, 
«« (γον. (Π6 οἷν ᾿ηἴο ἃ ἀἰϊϑῖυγρηςο, βοί ᾿ἰ ἰηΐο 8ῃ 
ἈρτοδΓ." δὸ Τῃυοςγά. 6,61. 8, 78. ἀηὰ οἰβαν]θγο. 
᾿Αγαγεῖν εἰς τὸν ὃῦμον. ΒΥ 1τῃ6 δῆμος ἅΓ6 ποὶ Βοῖδ 
ἡλθδηΐ {Π6 ρεορίο, οὐ [ἢ 6 πιοῦ (48 Ποδάγρα τοπάθγϑ), 
Ὀαΐ τπ6 ρορμίαν αϑδοπιδέψ ἴῃ τῇ ἔογιμ, ΟΥ 6ἰβθν θγα. 
58ο ἰηΐτ, 10, 80. βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον. 
ϑοῃ]ούβηον ἴακοβ ἰΐ ἴογ 16 ἔοτγυμι, ΟΥ ρλσοα ψ ἤΘΓ 
ἐἢ6 ῬΟΡυΪΔΙ 8556 Ὁ]. νν88 Ποϊά ; ψῇῆϊσἢ σοπλθϑ ἰο [ἢ 6 
βδ16 (πϊηρ. Κυΐηοεῖ Ἰηΐογργοῖθ [ἃ οὐποὶο ρορμῖ; 
ψὨἰοἢ ΒΘ ΘΙῺΒ ΝΘΓῪ ἤδγβ δηά ἔκλγ- ο θά, 
ι.6.. ἔσυρω ---- επὶ τοὺς πολιτάρχας, ἱ. ἃ. [Π6 ΟἸΕΥ τηδρ18- 
(ταῖε8β. ΤῊΪ8 'νογὰ [85 [Π6 58Π|6 86Π86 88 πολίταρχος, 
ψ ἢἰοἢ οσουτβ ἰη Ζ η6α8 Ρο]ογ. Ο. 496. (δε ] δ βηθγ.) 
Βοώντες, 5Πῃου 10, ὑαν]]ηρ., νοςϊδγαιίίησ. ὅδ6α 8, 7. 
41, 84. ΤῊ νϑγῦ 15 οἴἴϊθη υδοὰ ἴῃ Τῆυσγ 468, 88 
Ὠδγθ, Οὗ 1Π6 βῃοιιϊ8. δηὰ οἰαπιοιτβ οὗ ([Π6 ροραΐίδοο ; 
6Χ. ρ᾽». 7, 48. οἱ νῦν βοώσιν εἷς ἐν δεινοῖς ὄντες, ἐκεῖσε 
ἀφικομένους. τἀναντία βοήσεσθαι, 6, 28. οἱ 588: 06. 

. Ἐ ΨΑΊΟΚΉΔΟΥ Οὔδογνοβ, ἰῃδι (ἢΪ8 066 οὗἩἁ ΤΠ 6 ψογὰ ἰ8 (ο δδ8 ἰγϑορά ἴο 
{πε δΌΠοσγεησε ἔῃ νυ ῖσο τ 6 πηϑικαῖ γα Ϊ6 τεσ ἢο] ἃ Ὀγ {Ππ Γόδροςί- 
Δ 0]6 οἰκἰΖεη8, δηὰ ἴπε ποϊογιουβὶν ᾿γὶηρ δπὰ ἔγαμαυϊοηΐ οἰασδοῖορ οὗ 
(6 ρεῖγ Πυοκβίο τ ηρ᾽ [ΓΔΘΘΓΒ ; 88 αἷδο ἴο ἴῃ6 τρατκοῖ- μἷδοα θαΐπρ ἱμ6 
θδιια] γεβοῦῖ οὗ ἰἤυββ βοισγγρ 'Ὼ ἴῃς Ογεθοίδῃ οἰϊ᾽εβ τν πο θρεῶϊ ἴῃς ἐδ 
ῃ υἱοῦ 1ά}6.)688, 



ΑΟΥΘ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΑΡΟΒΤΙ ΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΥῚ:. δ45 

6. Οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες. Μοβὶ (οπηι- 
Τηθηΐδίοῦϑ ἀρίοθα ἴῆαιϊ [18 ΘΧΡΓΟβϑ0η τηυ8ὲ 6 σοῃ- 
Πηδα ἰο ἰῃ6 οριαη ὀπερῖγο; δὰ Μαγκίαηα {Π|η 8 
1παΐ ὄνϑη {ἢ18 1ῃδἱ 18 ονθυσμαγροα, Δη( ΒΟΥ ΠΊΟΓΘ 
οὗ τηδ]ὶσα {πη γι}. Βυΐ να πϑϑοᾶ ποῖ ὈΘ 80 πῖοθ 
ἴῃ βοδηπίηρ ἴῃ6 πηοδηΐηρ' ΟΥὗἨ Δὴ Θχργοβϑίοη, ψῃοἢ 
(ΠΚ6 τ 6 σογγθϑροπαΐηρ οἢ6 ἴῃ Οἱ ον ἰδηρυᾶρθ) ἰ8 
ῬοΙροίυδιν ὑϑθ6α ἴῃ ἃ ρορμίαν" 86η856, δῃηὰ ὈΥ̓͂ πὸ 
ΤΩΘΔῊΒ ἴῃ ΔΩΥ Θχίθηϑινο βρη! Ἐσδιοη. ᾿ 

6. ᾿Αναστατώσαντες. ΓΒ 18 ἰογτηοα ἔγοηι {86 
ΤΌΤ (Ἰαβϑίοαὶ δχργθβϑίοη ἀναστάτους ποιήσαντες, 
νοῦ οσουτϑΊὴ ΤὭμπογά. 6, 76. 6, ὅ. 8, 24. Ζλογο, 
Πού νου, 10 15 υ866 1 {Π6 11} 8686 οὗ ἀδϑίγογίηρ δηά 
ΘΧΡΘΙ Πρ ΔΎ Ροορὶα ἴτοπὶ {Π|61Ὁ σουπίγγ ; Βαϊ ἤθγο, 
δηἀἋ ἴῃ 21, 58., 1 15 διηρίογοα κ οὐγ ἐωγη τρϑὶαο 
ἄοιυη, ἴο ἀδποίθ “" ρογνθγίίηρ, δχοϊϊηρ ἴο τυ] 
δῃὰ ᾿ηϑυγγοοιίοη." 80. ἀνασείειν ἴῃ [Κὸ 28, ὅδ. ΤΠΘ 
ΜΟΙ 18 ΟἿΪΥ υβ86α ὈγΥ (6 ΤὙΓδηβίδίοτβ οὗ (πῃ ΟἹὰ 
Ταοβίδιηθης (866 856}. Ιχ. δεῖ. Ταβί.); δηὰ [18 
{πογϑίοσα σοῃβί ἀθσοα 88 ροϊοηρσίηρ ἴο (η6 ΑΙεοχδηάγίδη 
αἀἸαίοςί. ὅ66 δῖυγζΖ. 

ἢ. οὃς ὑποδέδεκται, ““ ὮδΔίἢ ταςσαὶνοα 848 ριιοϑίβ δπᾶ 
ἔτη ἀ8. [Ιη {818 86η86 {86 ψογὰ οσσυγθ ἰπ [λικο 
19. 6., δὰ “Ψ4π|68 2, 425. ; 85 4180 ἰὴ (ἢ6 μοϑὲ (Ἰαβϑϑιςαδὶ 
το. Κιαυϊηοαὶ οἰίθ8 Χοπορῆ. Μοπ). Φ, 8, 18., (ο 
ΨΏΘΝ 1 δὰ 8,111. 6, 22. 8, 1Φ. Ἰοάαειάσα [ἈΚ68 
6 ὑπὸ ἰο ἀοποία δ8εογοίίψ. Βυΐ (ἢ]8 β6θῖη8 δὴ ὑῃ- 
ἐουπάρα τοῆποιηρηῖ. Ναί, μονονοσ, 15 ἰἢ6 ὑπὸ 
ἴῃ {18 856η86 οὗ ὑποδέχεσθαι αυἱΐα ρμίδοηαδίϊο; 845 ΜΠὶ 
ΔΌΡΘΔΓ ἔγοτῃ (86 Κιἰπαγθα δχργθβϑίοη “Ἅ σοπηθ ὩηῸθν 
ΤΩΥ τοοῦ,᾿᾿ νιΐοῃ οοσυτθ ἴῃ θη. 10, 8. Μαίϊ. 8, 8. 
δηΐ οἰβονῆθγα. 

ἡ. ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πράττουσι, “ δοῖ 
ΘΟΠ ΓΑΓΥ͂ ἰο," ὅς... ᾿Απέναντι ὈΓΟΡΟΙΙ͂Υ 8 η: 68. οὐοῦ 
αραϊηεέ ;- Ὀυΐ Βοῃ 68 σοπέγαγῳ ἕο ; ἃ8 ὮΘΓΘ δηά ἴῃ 
ΙΓ ἢ, 87, 4. καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως ἔσται ἀπέναντι. ὅ0 
τη6 Ηδεῦ. ΠΡ ἴῃ Ναπ. 91, 98. δηὰ 1 Ῥατγδὶ. 19,17. 
(ϑομ!θυβηθγ) Ὅς ἸὯΔΥ γαηᾶθσ, ““ἰγδηβσγαβθ (68 
ἄδογθοβ οὗ (ββϑασγ." [1}ἢ ργοΐογγιηρ [18 οὔδγρο οὗ 
βϑάϊοη, [ἢ 686 Δοσυ56 18 (Ὑ)ἷ|]ὰ ΠΙΔΥ͂ Οὔβεγνθ) ἴοοκ δά- 

ΥΟΙ͂, ν΄. ὧν 
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νδηΐλρε οὗ ([Π6 διῃθίρυϊ ἴῃ {Π6 β6η86 οὗ Κύριος, {Π6 
ὨδῖΘ αίνοη Ὀγ (ἢ6 (ΟΠ γιβδης ἴο (ἢ γιϑί, ψἢϊο Ὑγ88 
4180 τῆδλι δρρίἰθα ἰο Κίηρβ δῃὰ ΘΠΊΡΟΓΟΓΒ; δηΐή ζσα- 
δογίβἀ ἴο 1ῃ6 βαδη6 ογαίϊ 88 {παὶ δνϊησβά Ὀγ {Π6 σὨϊοῖ 
Ῥεῖββϑίβ δηὰά Ῥἢδγίβθθθ, ἡϑηγοῖγ, οοηοιηάίηρ (ἢ ἐεηε- 
Ῥογαΐ δῃὰ (ἢ 4ρὶγἱέμαί δοσορίδίοη οὗ Ατηρ. 

9. λαβόντες τὸ ἱκανὸν. ΓΤ Π8 18 ἃ ΤΏΘΓΘ (ΓΔ 5 Δ [10 
Οὔ 6 1,Δἰΐη αν ρἤγαβο δαξὶς ἀσοΐρογο, δα{δαοσέϊοποπι 
αοοΐρεγο, τοροϊυδηρ δεομγεῳ; τῃ6 Ορροβιίβ ἴο ψ ῃϊοἢ 18 
ἡκανὸν διδόναι, δαξΐε ἄαγε, ἰο ρῖυο δεομγίέψ. ἔξ λαΐ. ν᾽8 
ἤοσγα οηρορσοὰ ἰο Ὀ6 ἀοῃθ ἀοαβ ποῖ ΟἰθαγΥ ἄρρθᾶγ. 
Οτοίίυ5 δηἀ οἰδοῦβ {Πτηἰκς ἰὰὲ 85, ἰο ἢᾶν ἤβϑυὶ δηὰ 
148 ἰοστιποουηίηρ ἴογ (γί. Βυΐ {παῪ ἐκιπιοαϊαέεῖν 
ἀενανίεοά. . “ΓΠοτγοίογα 1{ ΓαῖΠΘΓ ΘΡΡΘδΓΘ ἴο πᾶν ὈΘθη 
ι((88. 16. {Π6 ορίῃίοη οὗ Ηρδυμδηη δηπ οἱἢ 68) ““ {{ππᾶ| 
ῬΔυΪ δηὰ 81:145 βδῇῃου Ἱὰ ἀδραγὶ ἐογί ἢ." 

11. οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν ΘΚ. Τἢ6 Β6Π86 
8, “(686 (76 »ν8) ψόγο οὗ Ὀαοίίοσ ἀϊβροβι(οηβ {Π8ῃ 
1Π686 ἴθ ὙΠοββδίοηΐοα." [Ιςδπ| Β0Γρτβοά {παΐ 80 
ΤΏΘΔΗΥ ΟΥἴς8, 85 ΕΓαδπλι8, ναίδ}., δηἀ (ΔΙΏΘΓΆΣΙῸΒ 
((ο]] να Ὀν ουὖῦγ Επρ  5}) ΤΥδηβ]δίογβ), βῃου !α ἰδῖκο 
εὐγενέστεροι τῇ (ἢ 6 ἐέογαΐ βοΏ 86, ἈΒΙΓΘἢ 18 {{|6 01 {840]6 
190 βιο ἢ Κη οὗὨ Ὀοσϑοῃβ 88 (ἢ ἔογείρῃ .6γ73, Ὑἢο 
ΕΓ ΠΊΟΒΟΪΥ ἐγαΐοῖκεγθ. Ἐαϑιάθθ, (6 ψογαά8. ἔοϊ- 
Ἰονίηρ, ὅτι ἐδέξαντο, κο., ὙΠΟ σίϑθ αἩ οταπιρίε οὗ 
τἰἶθ εὐγενεία, βηονν ἐμαῖς 10 πγυδί ἔς ἰάΚθη, ποῖ ἰῇ δ 
ΡἀὨγείοδὶ, θυ πηογαὶ βθηβ6. ὍΠῚβ, ἰπἀθθα, 88 566} 
Ὦγ ΟΠ γγϑόβίοιμ, ψῆο ΘΧρ δι 8 εὐγεν. ὈΥ ἐπιεικέστεροι, 
δῃἀ “πᾶ θδθὴ (ΠΥ ἊβιδὈ 8ῃ 64 Ὀγ Οτοίυ8Β. “ὙΠ ΕΥ 
ΓΘ (βᾶγ8 Π6) οἵ 1688 αγὰ ἤθδγίβ; (ΠΟῪ ὝΘΓΘ ΠΊΟΓΘ 
Ῥϑιίδης ἤθᾶγρτθ, δηα ερ]ογεὰ τπουρσῆϊξ δηα δύ γΥ 
ου ψῃαΐ {ΠοῪ Ὠσραγά. ΤὭΏΘΥ ψ γα (μογοίογε τεγαγμένοι 
πρὸς τὴν ϑωὴν αἰώνιον, ΘΓ ὈοιίοΣ ργοραγοὰ ἴο ἀο {88 

᾿ ἢ Τῇἢδῖ ΟΠ γγβοβίοιῃ, ΜΠ 6 50 ἐχρίδἰηεά εὑγενέστεροι, δὰ ἴδ 
υἱενν {Π|| ϑ6ὴ588 δῦονε δεείρηθα ἴὸ 1 ͵6 νσογά, πδηλεῖγῃ, ερεἰὲ αἱδροεεὰ, ἴδ 
Ῥίαίη, βίηοθ ἴἢ τῳ δ ηϊβολίξοη ἐπκιεικὴο ΟΟΟΌΓΟ ἰῃ 86 Ὀεδί δυίΒΟ ΣῈ ; 
86 Χοη. Ηἰδῖ. 1,11,4]. ΤὮδ ϑοβμο)αβῖ, ἴοο, οὐ ἰωυοΐδη 2, 737., ἐΧ- 
Ῥἰδἰἠδβ τὸ ἐπιεικὲς ΌῪ τὸ τὸν τρόπον ἀγαθὸν. Βιυιϊ ἴδετε 18 ἃ γεΐ τζοσε 
δρροεὶϊες Ἄεχαιρὶα ἰὴ ΤὭυςγα. Β, 938. ἔπειθον οὖς ἴδοιεν ἀνθρώπονς 
ἐειεικεῖς, αὔτονς τὸ ἠσνχάδειν, καὶ τοὺς ἄλλους παρακατέχειν, νενεγε 
ἐπιεικεῖς ον ομιν βηση ῆοθ ἐρεἰἐ ἐπ ροϑεά. 
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ΜῊ] οἵ {πΠ6 ἘΔίπθν, δὰ 80 τοὺ θείας ἄπθιυ οὗ ἐδ 
ἐοοένὶη6.᾽᾽ (“οἢ, 7, 17.) ᾿ 

Βοίἢῇ εὐγενὴς δηά {Ππ6 [,α{1Π ἡπφοπιια ανα 8 τηθίϑ- 
ῬὨΟΥΙΟΔΙ 86η86 Δρρ]6ἀ ἰοὸ {Π|6 τα ηά, ἀηα ἀδηοίθ “1η36- 
μοι, ἰἰδογαΐ, οἵ οοὰ αἰϑροβίΖοη δη ἃ τ ϑηηθιβ." Α8 
ΘΧδιΏρἾ65 οὗὨ [}}}8 ϑρη!βοδίίοη, (τοί οἰί68 Ζοββρῇ. 
Αηι.12,7,, οἱ δὲ δοκιμώτατοι τὰς ψυχὰς εὐγενεῖς οὐκ ἐφρόν- 
τισαν αὐτου. Ρ]υϊ. ἤοιι. Θυδρῖ. ἐξέ ἐς ἐδ ορὶπίοη οὗ Ῥὴϊ- 
ἐοδορῆθτϑ καὶ τὸ διδακτὴν εἶναι τὴν ἀρετὴν, ἔχουσαν μέν ἀρ- 
χὴν τὴν εὐγένειαν, ὑπὸ δὲ παιδείας εἷς τὸ τέλειον προαγομέ-" 
γην. Κυρκρ, [ψοθβηθγ, δηὰ  εἴ8., ρυοάιιςθ οἴϊδγ δχϑῖωῃ- 
68, οὗ ψιϊοῆ (ἢ6 πιοϑὲ δρροβιίθ ᾶταὲ {6 [ὉΠ] οί ηρ. 
8110 ἀ6 πονι!δΐ6 904. ἐπειδὴ τοίνυν ἢ εὐγενεία κεκα- 

θαρμένης δικινοίας καὶ καθαρσίοις τελείοις κλῆρος οἰκεῖος, 
μόνους χρὴ λέγειν εὐγενεῖς τοὺς σώφρονας καὶ δικαίουφ, 
Ον!ὰ ἀξ Ροῃίο !, 2, 1. Μαχίῃπιϑ, αἱ ἰδη{ὶ τ ΘὨΒΌΓΑΠΙ 
ὨΟΙΏΙΠΪΒ 8408, εἴ ΖΘΙΏ1Πη85 δηΐηΐ ΠΟ] ΠΠ8.6 ΟΠ ΘΠ. 
νεῖ, 4138ο συοΐίοβ Δγίβίοῖ,, νῇο ποίῖς65 ἐἢ|8 τηοὶδ- 
Ὠογῖοδὶ 86 οὗ οί εὐγενὴς, δηαὰ γενναῖος. ΟΥ {Π6 
ΔίοΓ [Ὦ6ΓΘ 18 ἃ Γοιηγκαῦϊα οχαπηρίθ ἴῃ Τμυογά. 8, 
88. καὶ τὸ εὔηθες, οὗ τὸ γεναῖον πλεῖστον μετέχει. ΟἾΠΟΣ 
ΟΧΔΙΏΡ[68 Δτ6 ἐουπά ἰὼ δορῇ. (Βά, (οἱ. 8. Ροΐϊγῦ. 2, 
ὅδ, 9. τὸ γενναῖον καί φιλελεύθερον. ΧΟΠΟΡἢ. Αρε8, 
4, ὅ., ψἴοῦε σὺν τῷ γενναίῳ μειονεκτεῖν 15 ΟρροΞΒ64 ἴο 
σὺν τῷ ἀδίκῳ πλεονέχειν. ΒΟΡΒ. (4. (οἹ. 1042, τοῦ τε 

2 ," . , ᾿ 
γενναίου χάριν, ἱ. 6. γενναιοτήτος χάριν. οηγ8. ΗΔ]. 
496, 86. μετὰ τοῦ γενναίου, σοηθ) Ὁ 8ὲ. 

Ηδηςθ ἰ{ 18 ρἰαίη τὲ 6 ΙΏΔΥ νΘΓῪ Μ611} ἀἰβρθηβα 
νὴ ἢ [Π6 οοη]οοίυτα οὗ Μααν δηά δηἀ οἰ εΓ8, εὐμενέσ- 
Τέρο!. 
Ἶ. μετὰ πάσης προθυμίας. ΟΥ̓ [8 ρῆγαϑθε ΤΥ (5. 

δάάιιοα5 δχϑηρίε8 ἔγοια Ῥοῖυ. Ρ. 447... δῃηὰ δῃ 
Ιηβοτγρίίοη ἔτοπῃ ΟΠ βμυ, διὰ Ργισθιι8 Ὀγίηρβ ἔογ- 
ψγατὰ ὁη6 ἔγτοηχ Πιοάογ. 81].., γοῦν ψποἢ [Ὁ ἀρΡΡΘδΓ8 
ἴο ανο Ὀδφρη οὔ δα οοηποη αἀ᾽αϊοοΐ, ἰπϑιοδά οἵὨ γὙῇῆϊοϊι 
(6 ΟἸαβϑῖςαὶ ψυσῖθιβ 564 ἃ ρϑι]Ρἢγδβίβ ; ἃ8 Π δγοάοί. 
7, 0. πᾶσαν προθυμίαν παρεχόμενο. Οἡ Βεροία 8668 
γγ888. οη Τῆμυογά. 1,6]. 

11. τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γῥαφὰς. [Ιΐ 15 
Ὠοΐ ΘΑΞΥ 0 866 Ψψῃηδί [6 ἀγίςῖΐα ἢδ5 ἤδῦα ἴο ἀο: 

ὧν 2 
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ψοΐ, ᾿ηΠ664, 18 ηοΐ οι 1 80Π16 ΝνΘΙῪ 8ῃοΟ]θηΐ, 
δηἃ βανϑγδὶ ογθ πηοάθσῃ Μϑδ., δῃηῇ βοπὶα Εδίῃογβ, 
88 ΟΠγγϑοβίοπμθ. Υαΐ 1ἴ 18 801} 655 οαδψ ἴο σοησοῖνθ 
βοῦν ἰἴξ σουϊά σγθορ ἴῃ ; δηά ψῆθη να σοηβί 6. [Π6 
ΘΧυθογδηΐ νϑγίείν οἵ Οατοοῖς ρἤἢγαβθοϊορυ, {Π6 πηοβί 
Ῥγυάθηΐ σΟΌΓΒ6 86 6Π|8 (0 Ὀ6 [0 τεϊδίῃ 11. Ηον ἴο 
αοοομηέ ἴον ἰἴ 18 ΔΠΟΙΠΟΥ αῇαϊγσ, Νοῦν 1{ 18 ψα]]} 
Κπονη ἰδαΐ καθ᾽ ἡμέραν 18 οἴξῃ, ἰη {6 (ΟἸαββίοδὶ 
ὙΓΙΈΘΓΒ, ᾿ι864 ἴῃ {Π6 β6η86 οὗ ἀαϊέψ ; δὰ βοπιηοϑίπ)68 
δνθῇ ψιπουΐ 4 βιιδβίδηςινα; ἃ8 Χϑηορῇ. Ηἰογ. 4, .9. 
τὰ καθ' ἡμέραν. Απάὰ 80 Τδυογά. πηογα (ἢ8Δη ΟηςΘ. 
ΤΙ βυσῇ 68868 ἃ διεδοίαπέϊνο πιμδὲ δὲ δωρρίϊοαά, βυςῇ 
88 18 81 {4016 ἰο (ῃἢ6 δΒυ0)]εοὶ δηὰ (6 οοηίθχί. Ηδθγα 
ἔθος, ΟΥὙ ΒΟΠη6 δΒίτη αν ψογά, 8 ἰο 6 υῃάδετείοοά. 6 
ΙΏΔΥ ΓΟ άδγ, Ἱμογοίογα, “ 1 {ΠῸ6ὶγ 441} οσιιϑίομῃ.᾽" 

11. ᾿Ανακρίνοντες τὰς γραφὰς. ΤΏ νεγὺ ἀνακρίνω 
βἰσηἰῆθβ ργορθυν “ἴο 86 }υ6!1οἷαὶ ἰηἰογγορδίίοη δηὰ 
Θχϑ δίϊοη ἢ (88 ἴῃ [κε 28, 14.); οΥἿ φεπογαίέν 
“9 Θχϑηΐηθ ἀρ θη ν, δε 1ΖῈ 1 Ἰυαρτηθης." 
Ἦδηςθ ξ 18 Ἔχσρ]αϊηθά Ὀγ (ῃπγγβοβίομι ἀνερευρᾶν. Απά 
10 15 564 ἴῃ {πΠ6 86η86 οὗ ρογοοπέαγὶ, ρεγδογμέαγο, ἸΏ 
1 δαῇῃ. 19, 12., σψῆοσε {πὸ ΗθΌγον ἰἴογηι 185 ἽΣ. 
ΒεΖα ρδγδρῇγαβθβ ἰπ8 : ““ αἰ ΠΙσο Εν δηά στ Ἰυάρ- 
ἤθη ψορθϊηρ ἜνΟΥΥ (Πρ, δρδῃάοπιηρ 841} ρὑγο)ὰ- 
ἀΐϊς65, δα γεῖ ποΐ οδίοίηρ ὉΡ ΔηΥ τἢϊηρ ΠρΡΏΕΥ δηά 
ἱποοηϑιάἀδγδίο γ. ““ Νοί ἰδᾶῖ {Π6Υ ἀουδίεοαὰ (οὈ- 
βοῦν ατοί.) οὗ [ἢ6 νϑγδοὶίυ οὗ Ρδὺ] δι! 81145, θυ 
ἴῃ ογάογ (πὶ, ὈΥ σοῃ)ρδγίηρ {Π6 ργορβοίϊοδὶ τον ἐΐηρ 5 
ψΊ ἢ τπεῖγ τον 5 (ἜΒροοῖα ΠΥ τοϑρθοίίηρ ([ἢς ἀδαίῃ δηά 
γοβϑυγγθοίίοη οὗ ἴΠ6 Μοββι8}}), [ΠῸῪ τηϊσῃξ Ὀ6 ποσὰ 
Δη4 ΠΊΟΓΘ σοηῆριηδα ἰη ἰμ6 συ ἢ, δηαὰ ἀογίνα ἀγρι- 
τηδηΐ8 ΜΠ γα ἢ 0 σΟΏνΙηΠ6 ΟἰΠΟΙ8.» 

Ἐ ““ Τὸ ἀσεδ ποῖ, δούνενογ, ἤο] ονν (οὔεαγνεθ ϑοδαάγι με} (δὲ 
ΟἸ τ δι ϊδηἰΥ οδπηος ὑὲ ῥγονθά ο(πεγνΐδα (δ ἔγοπι ἰδ 6 ργορδδεῖθβ 
οὗ {πὸ Οὰ Τεβίαιηθηῖ, [ἴἰ της Ὀ6 ἀοτηοποίγαι θὰ ἔγοϊ ναγίοιϑ 
ἰορίςβ οὗ ἐχίεγηδὶ δπὰ ἰηΐθγπαϊὶ ενϊάθηςα ἴο τῃοθ6. νἢῆο πονοσ Ὠοδσγὰ οὗὨ 
ΔΩΥ͂ ἔὈΓπηει τονοϊδίίοη, Αϑοΐμεγ νεσῪ ἱσηρογίϑδης δ αϊτίουαὶ ἀτρὺ- 
τηεηΐ ἀο68, ἱπάοας, ἀγίδα ἔγοην ἴδ δοσοιηρ) ϑηπιοηϊ οἵ Ρτορ θεῖο; 
δηά γαη (ἴ ̓Δ8 Ὀδθῃ δδϑεσίθα (86 τχζὰαἪ ΚΏΟΥ ἰἴ [538) ὈΥ ἴδε δυῖδο- 
τὶ Ζοὰ ἰδβοθο οὗ ἴμ6 αοβρεῖ, οὶ οηἢγ παῖ Ομ γίδι ἰδ ἃ Ὠϊνίπο Με8- 
δεηρῈγ, Ὀυιῖ 4150 ἐμαὶ ᾿ὶβ Δρρεδγδῃσς νῦδϑ ἔοσείοϊά ἐὺ ἰδ ἴονγο, ἴπεπ 
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14, εὐσχημόνων, ἐδ τεδροοίαδίε. ὅδ66 {πΠ6 ῃοΐξα οὔ 
18, δ0. 

18, οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης, ““ 76 018 οὗἨ ΤἬΘΒ8Α γ.᾽; 
Νον ἀπὸ οἴξῃ ἀδηοίςθβ οομηΐγ ΟΥ Γοϑίάθηςθ, Κ 
{π6 Εγοησἢ ἀφ, [Π6 γε δῇ αρ, [6 Οδεδη υοη, [ἢ6 
Βυίοῃ σνυαη, (6 [14]1}41ὴ ἄα, ὅς. ὅ66 τῆὴ6 ποῖβ οὔ 
1δ, 1. : 

18, κἀκεῖ, ἐλίέλον. δ66 [Π6 ποῖθ οἡ Μαῖίί. 2, 22. δηὰ 
ψαίοκη. ἴη ἰΙος. Σαλεύοντες τὸν ὄχλον, ““8ι1γγὶηρσ 10 {Π|6 
ΡΘΟρΪ 6." ΤῊ! νοῦ (τοι σάλος, [Π6 568 ΒΌΓΡΘ, ΟΥ γᾶν 68 
οἵ (ἢξ 868,) βίη ῆθβ ἴο τσαῦθ, πιονε, αρτέαἐο." 1 τὴ ποῖ, 
ἰηἀδεά, αὐνᾶγο ἰΠδῖ 80 βιΟὨ ΡΥ πο Δ ΡΠ ΟΓΙΟΔΪ Δἢ ΘΧΡΓΘ8- 
᾿δίοῃ οδῃ δ6 ἐουηά ᾿ἰπ ἰπ6 (Ἰα588βἰοδὶ νυϊίογβ Ὀυ. {ΠΟῪ 
ἤδνο ἔγθαυθηί 8]]υ5ῖοη5 δΠη ἃ σου ρα  50Π5 οἵ οἷν!] σομ- 
ΤΟΙ ΟΠ (0 8 ἐτου 6 ἃ 868 ; δηά τοι (ἤδπ ΕἸ8Πη6Γ ἢδϑ 
ἰθαγηθαϊγ 1Πυβίγαϊοα ἢ ἴογοθ οὗ {πΠ6͵ τηθίδρθου. 
Τῆι Ὠιοηγβ. ΗΔ]. 819. νόσουσα ἡ πατρὶς καὶ ἐν πολλῷ 

ἴϊ 158 “πη ροβϑὶὉ]6 ἐο νἱηαϊςαία ΟΠ γδί 8 πκίδδίοη τίπουϊ βμονίηρ {πὶ 
ϊ νγὰ8 8ο. “Βαΐ, ἰῃ οχαγηϊηΐηρ [6 ραγιἰοΌ]ΔΓ ἰεχίβ ἰῃ αυδϑίϊοη, νν6 
δΙΓΘ ποῖ ΟἿΪΥ ἴο ἱπαυΐγα Ὑβοῖθεν 16 86 ηδ6 σίνοη Ὁ΄ {πὶ Αροβίϊεβ ὑὈδ6, 
ἔῃ ᾿ἴϑε! ἢ, σοηϑἰἀεγθαὰ πηοδῖ οαδῪ 8δη παίυγαὶ, νυ ΐο ἢ 18 ρΘΏΘΓΑΙΪΥ {116 
6836 ; δυϊ (εβρθοΐδ! ν οα δοοουηῖ οὗὨ {πῸ ΟὈδουγν το τυ οὗ 
ΟΟΟΓΒ6 δἰϊθη ρΓΟΡΠΘΟΥ) τῶ. δῖε ἴο οοῃϑάθν ψνμεῖπεῦ τ86 ᾿ργοθδ- 
ὈΠῚ οΥὨ ᾿Π6 βϑῆβα (ΠΟΥ͂ σῖνα ἰῇ ΔΗΥ͂ ΡΑΓ ου ΑΓ ἰηβίδηςο, ΟΥ ἴῃ 81} ἰη- 
δίδῃςεϑβ, Ὀ6 βυβηοϊεηί το Ὀδδῃοα τἰἢ6 ΟἾΠΟΣ ργοοΐβ (ΠΟΥ ργοάυοσοά οἴ 
Ὀεΐπρ υπάεν ἃ Ὠἰνίης ρσυϊάδηςο, Ὀαἴογα τννα δῇ ἀγανν ΔΩ ΘΟΠΟ]υδίοη 
ἴο {ΠππῸ μγο)υάΐοα οὗἁ {Πποὶγ ΡΙΘΏΑΥΥ ἱμδρί γαϊϊοη ; 80 ἔδυ βῃου]ὰ νγὲὰ ὕ8 
ἤτοι οοποϊιάϊηρ;, νοΐ δυο δ ονογθδίδηοο, (δὶ ΟἸ ΓΒΕ Δ ηγ ἰδ 
ἴαλϊδα." (οάάν, 

" Ηδκξῃος οΟὐἦν δεα (νη ἰοῖ εἰγπιοϊορ δῖα ἤδνα, τοδί ἱπιργοΟ Δ ΪΥ, 
ἀετίνεα ἔγοπι ϑέω ΟΥ ἐνὼ ἢ νου ὰ ἀοτγῖνε ἔγοπι σείω. ὙΠΕΓα 18 [Π6 
δαῖοδ δἰϊυϑίοη 'ῃ σάλος. Τῆὸ [Αἰ “παγὸ δι ρὮ 65 ΠΟΙ ἃ οοἰΐεο- 
ἐξοη ο ξαϊὲ ἐυαίεν (ἔἴτοτα ἴμα Ηεῦτ. ἼὉ, 5αἐέ, ὑϊέέεν). Εγοῖὰ ἢεβὲ 
γνογὰβ πιοδὲ οὗ [Π6 [οσ8 ἀδηοίϊηρ; ἴΠ|6 868 ἃγὰ ἀδγίνεα, Τῇ Ηρῦν. 
ΓΞ» ἰδ ὃγ ἐπε Ὀεβὶ Ηεβυτγαϊϑίβ ἰπουρὶ ἴο Ἀ Θγα ἢν βρη ν ἐωμπηνείέ, πιο- 
ἐΐοπ (ἴῃ. ἡ ὨΙοἢ ΤΠοΓα 18 ἴΠ6 δϑῖηα ἰεδαϊηρ ἰάδϑ 88 ἰῇ εα). Τῆς Ατγὰ- 
δὲς ἼΦ2 ἀεηοΐεβ ργορεσὶγ, ““ἐδδ αξίοπίδηϊπῷ, οὐ ωοπάετ[εϊ ιραίεγ.." 
Τῆς Οτεοῖ θάλασσα οοτηεβ ἔγοη, θλάω, ἴο δήακε, ἴο ἐοες, ὑγεαΐ, δα. 
γ εησα ἰΐ ᾿88 σίνεη ἴο ἰΐ ὈΥ̓͂ ΠοπΕΡ {πε ερὶμεῖ πολύφλοισβος. ἴὲὶ 
σδηηοῖ ὃ6 ἀεγὶνοὰ (48 ΒοΘ δηὰ ϑοδηαΐ [61] 0.8) ἔγοτα ἅλασσα, δβἷποα 
οὁΠε οὗ 18 εἰρη! βοβδίζοῃβ, δηὰ, 1 Ὀεϊΐονθ, [ἢ 6 ὈΓΪΓΏΔΥΥ ΟὨΘ, 18 δεα-οοαξέ 
(νον οσοιγϑ ἰῃ ΤὨυογὰ 4, 96.)}: πονν ἴΠ6 868 ἴδ ἢοῖ ΒΆ [16 Ὁ δἵ (ἢ 6 
οοαβί, ΠΔῪ ΡΕΓὮΔΡ9 Οἴδεγυνδα, Ὀχϊ ἰΐ 18. ἸῺ ρσιγθδίοσ δρὶ δι! ; Ἐϑρὲν 
οἰ ΠΥ τνἤθη ἴὨ6 οοαδί 18 ΤΌΟΘΚΥ. 
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κλυδώνι σαλευομένη. ἴ,γ8. Οταῖ. 56. Ρ. 77. ἐν σάλῳ 
γένεσθαι. ὅγτ. 20, 18. ἐσάλευσεν αὐτοὺς ὡς κύμα θα- 
λάσσης. 866 (ἷο. ρτο. ΟἸιιδης. (. 49., ργο Μυγαηδ 
17., δηά ργοὸ Εἴδσοο 24., ἃ8 α'5ο δορῆ. (Ἑά. Τ. 28. 
πόλις ἄγαν ἤδη σαλεύει. 

14. ἐξαπέστειλαν --- ὡς ἐπὶ τὴν θάλασσαν, ἐο ἠδ 6ξα. 
«ς Τὸ ευλαέ 8568 (45Κ8 Μαγκ]Δη4), δηά ἰο σοὸ ψ ἈΠ 6Γ Ὁ 
Ἧς {ἴδῃ τοβογί8 (0 σοπ)]θοΐυγαϑ, 8ΔΠ6 ἴογ θάλασσαν 
νουϊα τοδὰ Θεσσαλίαν ; Δηὰ ἰῃ διιρροτί οὗ {Π18 γοδά- 
ἱπρὶ Δρρεα]8 ἴο 8ῃ ἱπιογργοίδιίοη ἴῃ {πΠ6 (οά. (ἰΔηί. 
Βυΐ {π1|8, (πΠουρῇ 8 νΟγῪ δησίεης οοπ]δοίυγα, ((ῸΓ βυσἢ 
δΙοηθ ἰξ 18,) σϑῃηοῖ Ὀ6 τοσοϊνοά ψιπουΐ [Π6 Δἀαϊοι 
ΟΥ̓ {1πΠ6 νογάβ ᾿τηπηθάϊδίοΥ 80) οἱ ποά ὈΥ ἴΠ6 1ηΐοτ- 
Ροϊαίογ, ἔὉΓ ψπὶςοΐ, ον γ, [Π 6 ΓΘ 18 Ὧ0 Δ ΠοΓΙΥ. 
Δ τοϑροοῖ (ο (Π6 αἷς, ΟΠ 168, ΒΟῚἢ δηςσίθηΐ δηά 

τηοάοσγη, ἢᾶνρ βιι πῃ] 6 ἃ αἱ 1ἰἴ, δϑϑίρηϊηρ (ο 16 16 
ΠΟΟΙΠΊΠΠΟΠ 86η86 α8 7. Βυϊ τΠλἰ οοπιρεοῖς 1ῃθπὶ ἴο 
ΒΏΡΡΟΒΘ 1. (8 σοϊηρ ἐο ἐδθ δθα "γ83 ΟΪΥ ἃ τίμδ6 ὧδ 
δΊΙΟΥΥΘ, ΟΥ̓ Βιταίδρθπι, ἴο ἀδοεῖνα {86 δῃθηηῖθβ, δηά 
Δ ΚΘ {Π6ΠΔ ΒΌΡΡΟΒα (ἢ ἢἣθ6 νγἃ8 σοίϊηρ ἴο ἴ2Κ6 58], 
ψ ἤδη, 1η ἔδει, Ἰ: τηθδηΐ ἴο ἴδΚ6 ἢ 8 ΟΊ ΓΩΘΥ ὈΥ ἰδηά, 
(ἢγουρὴ Μαεςοδάοηῃϊδ 3η6 ΤΠ ββαὶυ, ἴο Αἰβθηβ. ὍΠΟΥ 
ἴακα τη6 ἰγοῦθ]α ἰο ἔογιηα!Υ 1050} }ἷ7 (Π18 Ργοσθάυγο. 
Βυΐ 411 (15 ψ}}} ποΐ βοίζθη [6 Πγϑῇη688 οὗ [Π6 1η16Γ- 
ργείδίοη, ψῃϊοῃ, [ἢ ἰδοῖ, ἰ8 ηοΐ πεοεδϑαγῷ ; ἴου τῸ 
ΤΊΔΥ ἴδνΘ ΓΘΟΟΌΓΘΘ (οΟ 84 ατϑοκ Ἰἀΐϊοπ, ὈὉῚ ψ ἢ  ἢ {86 
ΑἸ ΒΟΥ τηΔΥ δα Θαϑν γοπηονεά. ΝοΥ ὡς 5οπια- 
ΕΠ Π68, ΘϑΡθοΙΪγ Ψ1Π ἐπὶ δηὰ 84 νϑὺρ οἵ τηοίίοῃ, 
ΘΧΡΓΟβϑθα Οὐ Ά ιηάἀογβίοοα, βρη ῆθθ ὠφμς αὐ, ἕως, 
γίρἠέ ἰο. ΟΥ̓ {18 5 στη! βοδίϊοη ΠΤ ΘΓΟῸ 8 ΘΧΘΙΏΡΙ 65 
816 δαἀιοοα Ὀγ Ἦεῖβ., [οϑβηογ, Μυηίθο, Βαρδεὶ, 
δηά ΟἸΠΟΙΒ; 48 ΠὨιοάογ. ϑίς. 14, 40. πλεῖν αἷς ἐπὶ Συ- 
ρακουσίους. Ῥαυβδῃ. (Οτίηιἢ. 95. καταβάντων δὲ ἐἧς 
ἐπὶ θάλασσον. 1 (ὈΥΌΘΩΓ ἴο σῖνθα ΠΊΟΓΕ ΘΧΔΙΏΡΙ65, δηὰ 
Ψ}}} οΟΥΪγ δά ἰο ἰῆοβϑα δἰγθδαυ ρῥτοάιιςοά, Τπιογὰ. 
1,48. δ, 17. 0, 67. [Ιὲ 185, ᾿Ἰπά6ρά, νοῦ ἐγευθῃΐ ἴῃ 
(Π8ἰ δυίῃογσ. Α ἀϊδβιίησίοη πιυϑί, ον νοσ, Ὀ6 πηδάθ 
Βοϊνθοη [ἢ6 β86ῆηβ6 ἰξ βῃοιϊὰ ἢανθ, σἤθη (ἢ6 ποι 
“ΤΠ ον την 15 ἃ πάπιθ ΟΚ ρίαςο, ἀῃὰ ν ἤδη ἰξ 18. ἃ οοπι- 
πῖον ὨΟλη ; ἃ5 ναυμαχίαν. Ιη {6 ράᾶβδᾶρθθ ΨΠΘΓΘ 
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(86 Ἰαίίοι 86 ὑγανβὶ}5 10 18 αἰ πγοβί ρθοηῃδϑίο ; ἴῃ (0 
ἔογπιογ {ἢ αἷς ἐπὶ ρΟΙΠΔΡΒ ΔηΒΟΓΒ ἴο (Π6 ργέηιδέϊυθ 
86η86 οὕ ουγ ἐο-τσαγάδϑ; δΔη ἃ {18 Β6ΘΙῺ8 ἴο 6 (ἢ 6 86}86, 
ἴὴ [86 ργθβθὴΐς ρᾶβϑβαζθ. [0 σογίδίη]γ δδβῖ ἀρΊΘΘΒ 
ὙΠ} {π6 ψογά ργθσθάϊηρ, ψῃίοἢ 8 μοί προέπεμψεν, 
νυΐ ἐξαπέστειλαν. ΤἼΘ ἸΟΙΓΏΘΥ ΒΘΘΙ8 [0 ἢδνα 668 
[1816 ΒΘΟΓΘΙΪΥ ; δηά βοπια οὗ {δ 6 Ὀγείἢγθη δοοοιῃρα- 
ηϊοα ΡΒ, γα ΠΊΔΥ ΒΡ ροϑο 83 ρυϊά68. ' 

Βυΐ νϑ πηυδί ποῖ περίοοί ἴο βαβν Μαγκδηα Β 
ἘΠΘΌΙΪΓΥ, “ ἴο ννῆδί 868 Ὁ" ΝΟΙ͂ ἰῃ Ρ]4668 δἰζιαῖοα 88 
Βεογοθᾶ 15) βθίνεθη ἔνο 8688, ἴῃ68 ὀχργθϑβϑίοη ἐκὶ τὴν 
θάλασφαν (ἰο ἐλ6 868) τηιι8ὲ ἀδῃηοία (Π6 868 πααγοβί ἴῸὺ 
{Π6π|, {δὲ 864-ροτί ψῃϊοἢ (ΠΘῪ τοδὶ ὅ88ὲ.Ὀ ΤΊηιΒ ἴῃ 
Τηυσγά, 1, 187. Αἀιπηρίι5, Κίηρ οὗὁἨ τἢ6 Μοϊοβδὶ 
(4 οουηίΐίγν Ὀοίνοοη (ἢ6 Αἀγίδιῖς πὰ ροδη 8688), 
18 8814 ἴο παν β86θηι ΤἬΘιβέοο]65 ἐσὶ τὴν ἑτέραν θά- 
λασσαν, Ποῖ, 45 Μο]οβϑία γἃ8 ὨΘΆΓΟΓ ἴο {Π6 Αἀξεί- 
8ἴ16, πηδί τηρδη {6 Δ σεαη δρα. ΒΥ ΨΥ οὗ Θχρ]!- 
οαίίου, ἴοο, Τπυογα 68 δα 48, ἐς Πύδναν; ψ ποῖ (Όγ 
(Π6 ψ87) Ψψ8ἃ8 ΝΘΓΥ ῥγορα ὶΥ τΠ6 ρίδοα ψπογ δὲ, 
Ῥαυὶ ἴοοῖκ 588} ἔου Αἰβθηβ, δῇ νγχἃ8 δροιυΐ ἰδ γίγ-ῆνα 
[1168 οῶὶ Βογρ : ἴον “ἰογιδ, ᾿πουρὶ ὨΘΑΓ, 866 118 
ηοΐ ἴο ἢανα Ὀ66η ἃ ροτί ; δηά 88 ἰο θθιυπι, ἰἴ 18 τημΠοἢ 
ἔγίΠογ ΟΥ̓ τἤδη Ργάπα, δη(ΐ 18 1(86][πηοῖ ἃ ροτί. 86 
ἰδὲ τῇθγθ σδὴ 6 πο ἀουδί θυΐ ( ννγᾶ5 Ργάῃδ. 

14. ὑπέμενον---ἐκεῖ, δ6ε (Π6 ποία οὐ 106, Φ0θ, [ὲ 
[45 ΌὈ66Ώ, πού ἱππργοθαῦγΥ, σοπ]θοίαγαι ΒΥ Κορρο, ἐπ 
ἢ18 Ργο]. οῃ 7688. Ρ. 4. (παῖ αι] ἀρ Αἰοησ; 
Ιοανίηρ 85.145 δηὰ ΤΙποίῃΥ δ Βογθα, η ογάθγ (Πδὺ (ἢ6 
Ιαϊΐεν τηὶρς βοὺ οἵἕ᾽ το ἐπα ΒΟ 888] ΟηΔ88, ψο ΓΘ 
ἀορτινοα οἵ {ποὶγ Αροβεῖβ, δῃά Ὀγίηρ ἴἤθ (ἰάϊηρ οὗ 
Ῥαδυὶ, δὲ (Π6 βδῖηδ {ἰπ|6 α'δο οοηβειίηρ (Π6ιὴ 1η (ἢ Γ]8- 
(ἴδῃ ἀοοίτίηθ. (1 Τῆθβ8. 8, 4.); ψἢ116 (Π6 ΖΌΓΠΔΟΣ 
ϑου]ὰ ψαῖϊ δ Βϑγοθὰ {}} ΤΊ ποί ΠΥ γοϊυγηθα ἔοι 
ὙΤμοββαϊοηῖσα, δηα ἰδθα Ὀοίῃ ἔο] ον (6 ΑΡροϑίθ. 
(Κυϊποεϊ.) 

15. καβιστῶντες τὸν Παῦλον ἡγαγον αὐτὸν ἕως ᾿Αθηνῶν. 
Καθιστάναι ἰ8 ποὶ (48 Κυϊῃοοὶ (618. ι.8) ΒΥΒΟΠΥΠΊΟΙΙΒ 
ΜΠ ἢ προπέμπειν. ΓΠΒ ἰαίίογ 5ἰσηϊῆθα ΟΠΪΥ [0 56 ΔηΥ͂ 
Ομ ἔογνψαγὰ οὔ ἢ18 ΨΥ, Ὁ. δοσοιῃρδηυης ἢϊπι ρᾶγί 
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ΟΥ ἴὰ : {Π6 ἔοσγιηδν γαίβον ἀδποίθα ἰο ἔδακε Ἵσἤδγρο οἵ 
ΔΠΥ ΟΠΘ6, (48 ρυΐϊάθ, ογ ἀδίβηεσ,") 80 885 ἴο δεέ Δὲ 
(οιυση οἰϊ πο γ αἱ (ῆ6 φηΐ, οὐ δῖ βοηδ βίδβγσο οὗ 11.5 
ΤΠ αὐτὸν 18 οἴη δα ἴῃ βΒοηθ ΜΆ δ., δῃὰ ρυΐ 1ῃ 

Ὀγϑοκοίβ Ὀγ Ναίδγ; δυΐ, ᾿βουρῇ ἱποορδηΐῖ, 1ἴ 866 Π}5 
ΘΏυ]η6. 

16. καὶ λαβόντες ἐντολὴν---οὑἰνα ας τάχιστα ἔλθωσι 
πρὸς αὐτὸν. Νον 51148 δηὰ ΤΙΠοίΠΥ γοίυγποά ἰο ῬΑ] 
ννῇθη ἢ6 γγὰ8 δἰ. (γη1}} (866 1ηΐτ, 18, ὅ. σοπιραγοά 
ΜΙ 1 ἼΠ688. 8, 0.); τ1πουρ]] 10 βαθβ ἢ ὀχρθοίρα 
(ΠΟΥ που] ἢανο )οἸηθα ἢϊπη, ψἢη6 γεῖ αἱ Αἰπθηβ, ὈῪ 
(ἢ6 ψοτγάβ οὗ νοσγ. 16. ἐν δὲ ταῖς ᾿Αθήναις ἐκδεχομένου αὐὖ- 
τοὺς τοῦ Παύλουκε; Αηά {ἢ18 ΤΠΘΥ ρΓοΟθΔΌΪΥ ψου]ὰ πᾶνε 
ἄοπο, δά ἢδ 5.1 {Π6Γ6 88 Ϊἰοηρ' 88 ἢ6 οὔ βία! νυ ἴἢ- 
ἰοηάεα, Ὠ)οάάγ. οθδογνθβ, ἴδ “Ῥδι] ροσῆδρ8 οχροοίθα 
801ὴ6 σΟΠδΙ ἀ6ΓΔ0]6 βιιοσθ88 ψουϊὰ διίθηα ἢ18 ἰΔθουΓΒ δὲ 
Αἰμθηβ, δηἀ ν)ὰ8 {πογοίογα ἀθβίσουβ ἰο δῆραρο ἴΠ6 
αϑϑίβίδησθ οὗ {π686 Ρῥίοιιβ δηα δχοοι]θηΐς ΡῥθΓΒΟΏΒ ; 
1ποιρῇ Οοἀ ἀϊά ποῖ 866 δὲ ἰο ΔΏΒΨΟΙ ἴΠ656 ἢορεο8.᾽" 
Μαγκίδηὰ ἴοο {πη Κ8 10 Δρραγϑηΐ ἔγομη 1818 τηθϑϑασθ 
(ο 5148 δηά ᾿'Γποίῆυ, ἰηδὶ Ῥαυ] ἰῃἰθηαθαὰ ἴο ἢᾶνα 
Τη8 (6 ἃ ἰοηροΓ βίδυ δ Αἰῇθῃβ, Ἔβχρϑοίίηρ, ργοῦθδΌϊυ, 
88 ἢ6 τηρῆΐξ ποῖ ΠΠΓΘΑΒΟΏΔΌΟΪΥ ἄο, ἃ ἰᾶαγρθ ἢᾶγναβὲ 
{Πογα; πουρῇ 6 βοοῦ ρεγοεινοα (πὶ ἢ6 νγᾶ8 τη ϊ8- 
ἴδκϑη, Ηπάϊης ἰπΠᾶὶ ({π6 εξ σίοπ οὗ [6 ρίδος νγᾶβ8 
ϑυροενεἐ ϊοη, δὰ ἰπαὶ ([ἢ6 ΟΙΥ, 80 ἔδιηουβ ἔογ ρίεϊγ, 
Ἰοδγηΐηρ, δηά Κηονϊοάρσο, 8 ονοῦ- σὰ ψιἢ Ἰδοῖν, 
“ΝΟΥ͂ {ἢ 58 (οοπίϊηνιθ8 6) ψουἹὰ ἤᾶνα ἃ νεγῪ ἀ5- 
σουγαρίηρ ἰοοκ, 

16. ἐν δὲ ταῖς ᾿Αθήναις. 1 ἢᾶνθ Ὀαΐογε (οη {ἢ }8 
ὈοΟΚ) ρίνοῃ 8βοιηδ 115 ΓΔ ! ΟΠ85 οὗ (Π6 οτὶρίη οὗἁἨἁ τοβα 

Ὁ ΟΥ̓ {8 δ᾽ ηἰ βοδίϊοη οχδιρῖοβ ἃγὰ δίνε Ὁ δριεὶ δῃὰ Ὑγεί- 
βιἰεΐῃ ; δ Ῥοὶγθ. 1158. καὶ τὰ ὅμηρα καθιστάτωσαν εἰς Ῥώμην. 
ΤὨυογά. 4,78. Τα Θαγ] οδῖ δὐποτὶῖγ ἔον {π|8 υ8ὲ 6 οι. Οα. ν. 
474. τοὺς μ᾽ ἐκέλευσα Πύλονδε καταστῆσαι. ὙΠ σοῃβίγαοίοη ἰ5 

ΘΓΆΙν τυ 11}} δὴ εἶς οὐ ἐπὶ. [1 Κηονν οὗ 0 Οἱ εὺ ἜἌἐχλῃρ]ς υἷι ἕως : 
δι οπα οἰϊεα Ὀγ Ῥ εἴδβίεΐη ἔγομι Ατὐτίδη πὰ. 471. οογεβ νὉ ΣῪ ΠΘΆΓ ἰο 
ἱ, [1{|18 88 [Ὁ]]ονγϑ: καταστήσειν αὐτοὺς μέχρι Καρμανίας. ΟΥ̓ (μἷ5, 
δ πὰ δοίη Κίἰπάγεα ρἤγαδοθ, ἱ 8}.4}} δας θ ΤΏΔΩΥ ἔυγ ΕΓ Ἔχϑιηρῖεβ οα 
(πε μαββαρα οὗ Τπυογεὶ, νν ἢ! ἢ 18 [86 μοϑὲ ἐμ ροτγίδηϊ ἰονγαγάδ μά εγ- 
δἴαπαϊηρ; (ἢς ἴτπο ἴογος οὗ {Π|᾿ι σχρΓοϑϑίοη, 



ΑΟἹἿΒ ΟΕ ΤΗΒ ΑΡΟΞΤΙΕ9, ΟΗΑΡ. ΧΥ]]. δὅϑ 

ὨδΔΙΏ685 οὗ δηζθηξ οἰ[168 ΨΠΐοἢ 6 ΓΘ ΘΧργοββαά ἰῃ (6 
»ίωναϊ. Ιῃ δαάϊοῃ ἴο ψῇηδί ἰ8 {Π6 γα ψγι θη, 1 πηιβὲ 
οὔϑογνθ, {Πα [Π6 ΓΟάΘΟἢ Β6θιη5 [0 θ6, [ΠΟΥ σοπβίβίρα 
οὗ πιοῦὸ ἐδαηῃ οπὸ ἔοιυπ, (ἃ8 ϑυτδσουβθ, ᾿οπάοη δηά 
Ὑ᾽ εβιπηηβίογ ; δηα 4180 δραγία,) οἵ, ἃ λίὰ ἐοιυη ασημὰ 
ἔοιυ ἐοτοη, ἃ8 ΑἸΏΘΏΒ, ΟΥ ΔΩΥ οὐά ἐοιρῃ πα πδιὺ ἐοιυη. 
Τηαὶ ἴῃ {Π6 δεοοοηα οἶ888 ΘῈ ἅτ ἰὸ γσϑοκοη στῇ 
ἼΏΘΌ68, ἰ8 ΟΙοασ ἔγοιῃ Ρϑυϑβδη. 10, ὅ, 8. αἷς δὲ ἐβασί- 
λευσαν, τὴν πόλιν τὴν κάτω, προσῴκισαν τῇ Καδμείᾳ, 
καὶ Θῆβας ὅνομα ἔθεντο κατὰ συγγένειαν τῆς Θήβης. ὅτ 0, 
7, 4. σφισῖν ἡ μὲν κάτω πόλις πᾶσα ἔρημος ἦν ἐπ᾽ ἐμοῦ 
πλὴν τά ἱερὰ" τὴν δὲ ἀκρόπολιν οἰκοῦσι, Θήβας, καὶ οὐ 
Καδμείαν, καλουμένην. Πα Οπάπιερα, 11 86θίη8, 118 
“εγοροίϊδ, νὰ ΟΥΙΡΊΠΑΙΪΥ “8116 Τήεδο, ἀπά ἤθη {Π 6 
Ἰονογ ἰονῃ ψ88 δ 66 ᾿γ Ζεοίϊυ δηὰ Απρῃίοη ἴο {Π6 
(δάπιςα, ἔπδη {μ6 ρ]υγαί πυϊθθν νν88 δϑϑιπηθά, δηὰ 
στον δον αγ 8 ἱπίο σθηθγαὶ υβὰ ΤῊ ἀρθονα οὔβεῖ- 
νι 5 ἃΓ6 δνϑῇ γϑί ἵΟΓΘ ΔρΡ]1.80]6 ἴο ϑΥγϑοιιδ8θ, 88 
βαίηρ σοῃροβοᾶ οὗ ἔουγ ἰονψηϑ, δηα ἴο ϑραγτίβ. Απάὰ 

. 1Π6 5816 ἸΏΔΥ 6 8814 οὗ Μγορηθ, Ταϑιβ, ΤΠθθς 
Ἀργρι., ΟἸαζοιιθηθ, Μαράγθ, (ἰυπιθ, δηᾶ τδην 
οἴ οΓΒ. 

16. παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ.  οὴ {Π6 
ΑΡοϑβῖ]ϊα να8 ρογδιηρυϊδίησ {ἢ}18 τηοϑὲ τηδρηϊῆσθδηΐ 
οἷν οἵ ατζβϑεςθ, 80 δηθὰ ἴογ ρεγίδβοίἝοη ἴῃ {Π6 ἀγίβ 
μοίῃ οὗ γᾶγ δηᾶά ρϑᾶςβ,Ἐ ἢ πηϊρῇς ψ6}} Ὄχρϑοῖ ἰο 
βηά βοιηθδ νϑϑίρ68 οὗ ρυγα γα] ρίοη : θυ} Π]18 Βρ1Γἴ, γγ6 
δΓ6 ἰο]4, να8 υϑλοπιοηεΐν ηιουθά ευἱέ ὲη ἀΐπι, νΊΖ. ψ Ί ἢ 
Ἰηἀ!ρηδίίοη πᾶ ρσιοῦ 80. ὈΥ ἃ 5811} βίγοηρενς Ηδ- 

. Ἐ ϑοόῦίῖς, ἀἐ Οτδῖ. 1, 4. Αἴδοθηθ οὐληΐυη ἀοοΙ ΓΙ ΣΊ ἱηνθ (ΓΙ 68, 
δις., Αηά, νυνῇῆδί ἰ8 ἑπδέατ οηιπῖμηι, Ῥου οἶδ ἢ 18 Εὰη. ΟΥαΐ, ἂρ. ΤὨι!- 
ογα, 2, 40. ψιίογθ, 'ῃ ἴΠ6 σοῦ Γθα οἵ ἃ Ἰοηρ 8ηα εἸαροσγαῖα ρββῃορυσγὶο 
ὁἢ ΑΙΠΘη8, ἢ6 88γ8: καὶ ἐν τα τούτοις τὴν πόλιν ἀξίαν εἶναι θαυμά- 
θεσθαι, καὶ ἔτι ἐν ἄλλοις" φιλοκαλοῦμεν γὰρ μετ᾽ εὐτελείας, καὶ φιλο- 
σοφοῦμεν ἄνεν μαλακίας. Απά, ἔτ Ποῦ ΟὨ, ξυνελών τε λέγω τὴν 
τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ελλάδος παίδευσιν εἶναι. 
{ Ὧν. Βοάδάνείάρε Π88, νυνῖτἢ 1686 ἤδη ᾿ἷδ υδ80.8] Ἰοδγηΐηρ δηὰ (δδίε, 

ἐχρουπάοά, τῆ: “8 ΒΡ οὐρ8 νὰ ϑεῖ ὉρΡΟῺ [ἷ8 βρὶτῖῖ, δινὰ δ8 
88 ὙΓΟΌΡΕΪ ὉρΡ ἰο ργεαῖ ΘΑΡΈΓΙΘΔΒ ΟὗὨ 268]. ϑυςῇ 18 ἴῃε Θοη86- 
4πδηοε οὗἉ ργεβδίωρ ἴ00 βίγοηρν οἱ ἴδε εἰψιποίοξν οὗ 8 ἴεγτω, νυἱϊπουϊ 
δἰ(εμΐηρ ἰο ἴμς ὠξι ἰοφμεπαὶ, Ηεηςε (Π6 Ὠοοίον δ σειρανκβ, ἰουπάςὰ 



δ64, ΑΟΥΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΙΕΒ, ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥῚΣΙ. 

Ὀτγδίβιη, αἀοη. 6, 6. “1 ργηονοα ἢΐπὶ δὲ (86 ᾿δασί." 
Ὅδη. 7, 15. “1 ν 85 ρτιενβα 1ἢ βρί γι ἰῃ (86 πιδάδέ οὗ 

μ16. κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν, Ἀἰἰοα ιυἱέἦ, ἑάοῖς. ὅ0ο 
{6 ϑγτίδο. ΤῊ8 βεῆ86 18 Ἔβχργεϑβϑά ὈῪ [{6 κατὰ ; [ὉΓ 
ἴῃ οοιῃροβί οι ἰξ π88 8η ᾿ἰηϊδηβίνθ ἔΌΓΟς ; 848 κατά 
ὃρος, κατάμπελος, κατάγραφος, κατάκοσμος, Δηῃἀ ΙΔΩΥ͂ 
ΙΏΟΓΟ ψογάβ, βοὴ οὗ ψῃῖοἢ ΠΠΔῪ Ὀ6 566ῃ ἴῃ γαϊὶοκ- 
ὨΔΟΙΒ 500]. 1, ὅ87. 48 ἴο κατείδωλος, 1ἴ 866 118 ἴο 
με δῃ ἅχκαξ λεγόμενον, ἴοΓ 1 88, 88 γαῖ, 66 ΠΟ ῬΏΘΓΟ 
6156 ἔουηά. 

Τιδῖ (18 ΟΕ εὐσαδ ψΒΟΙΪ Θηβανοά (ο ἰαοἰδέγυ, μ85 
θδθη δυυῃάδη!  ργονθα ΌΥ οὐ ρμ!]!οἰορίςαὶ 1} ιϑέγὰ- 
ἰοΥβ, δϑρϑοίδ!ν {π6 ἱπδείδεισανϊα Ἡεἰβίείη, ἔγοτῃ 
Ψἤοβα ΤΟἸ]Θοίδηθα [1 βεἰθοΐ ἰπ6 ἔὉ]] ον ρϑ885θ65. 
Ῥαιυβδη. Δἰίς. 1, 94. ᾿Αθηναίοις περισσότερον τι ἢ τοῖς 
ἄλλοις ἐς τὰ θεῖα ἐστι σπουδῆς. δίΓΑΡΟ 10. Ρ. 472 σ. 
᾿Αθηναῖοι δ᾽ ὥστερ περὶ τὰ ἄλλα φιλοξενοῦντες διατελοῦ- 
σιν, οὕτως καὶ περὶ τοὺς θεοὺς πολλὰ γὰρ τῶν ξενικῶν 
ἱερῶν παρεδέξαντο, ὥστε καὶ ἐκωμωδήθησαν, καὶ δὴ καὶ τὰ 
θράκια καὶ τὰ φρύγια. Ταιοΐδη, ἴ. 1. Ργοιποίῃ, Ρ. 180, 
ἁπανταχοῦ δὲ βωμοὺς καὶ θυσίας καὶ ναοὺς καὶ πανηγύρεις. 
1 ν. 45. 47. 80 4180 Ραυβδηῃ. ἰὴ Αἰ. ς. 17, 94. (εἴτε 
Ὀγ Ῥρδγοθ δηά ᾿)οάδάσιάρε,) ννῆο (618 ι.8, (πὶ Αἰπδμ8 
ἢδὰ ποῖα ἱπηϑῶθ8 (Π8η 411] {Π6 τοϑὲ οὗ ατσϑθοο: δὰ 
Ῥρίσοῃ. δαίίσ Ὁ. 17. ψῆο ὨιυιμπηουΓοῦδὶν βαυβ," “ [{ 
ὙΔ5 ΘΆΒΙΟΓ [0 ἥπά ἃ ροά (δὴ 8 τὭδη ἰἤογο.᾽ Το 
ΨΒΙΟἢ [1 δα, Τῃυογα, 42, 88. καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων 
πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα, ἀγώσι μὲν 
γε καὶ θυσίαις διετησίοις νομίϑοντες, ίαις δὲ κατασκευαῖς 
εὐπρεκέσιν, ὧν καθ᾽ ἡμέραν ἡ τέρψις τὸ λυπηρὸν ἐκπλήσσει. 

οἵ 15 ποιοη, (πουρὴν (Πεγ ἀο σγεάϊι (0 Ηἰο πεδεὶ απνὰ Ὠεαιί, γεῖ ἀρρεασ 
ἴο ᾿[π|6 δαἀτδηίαρε. 

Ἦδά οἷν Αροϑίθ Ὀ6ΘΏ (46 1 ἰηβόεϊα (οἷ τ.5}) ἃ ἕβιοίίς, νρε οδουϊαὰ 
ἢδνε ΒΟΥ δϑδὴ 86 σὰτε ἕπδιΐο οὗ (Παΐ δρίτγίὶϊ ; ““γοῖ δεῖε (εαγβ ἢ οὐ- 
ἀτγίἀρ6) νγὲ ἀο ποῖ 866 πῆππι ᾿ΠσΌντα ἰηΐο ΔῊΥ 56}}166 οὗἩ ταρε, ὑπ οπὶν 
εηραρεὰ σΟὈΓΔΡΘΟΌΒΙΥ ἴ0 δίζεπιρί βἰορρίηρ (᾿νΐ8 ἰοεγοῦξ οὗἨ ρορα αγ 
ϑυρεγδι τἴοπ, ΟΥ̓ ἴΠ6 πηοϑῖ βεγίοθϑ δϑὰ αἰβεοιἰοῃαίς, γεῖ, αἱ {86 ἐδ:βςὲ 
Ὀπηθ, ΤῊΒη}Υ δα σαί οηδὶ γοιδοθδίγβΏσοβ." 

Ἐ ὙΨΏΙΟΝ παα Ὀδρθῃ, [Ε 1 γοιθειθεν, αρρ θὰ Ὁγ βοιδε τοῦς δβίϊεηὶ 
ὙΓΙΕΥ, δηὰ τ ρτεδί ὑγοθϑ!ῖγ, ἰοὸ Ερνρί. 



ΑΟΥΒ ΟΕ ΤΠῈ ΑΡΟΒΤΓ ΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΥῚΙ. δδό 

Οη {{|8 δι ]εςί, ϑοδάγιαρα [88 {Π6 ἰοἰϊονίηρ, 70.- 
ἀϊοῖοι!5 γοτθασκ : “ ΤΠ6 ΡΓΟν ΘΠ οὗ βυςΐ ἃ νὩΓοῖΎ 
αἵ 56Ώ86688 8:1ρ 6 γΒ ΠΟ 1 [8 τηοϑί ᾿οαγηθὰ δηά 
ΡΟΪ᾿6 οἰΥ, ψ ὨΙΟἢ 4}} [15 Βεϊρῆρουτα 6 ῃθ] ἃ ψ ἢ βυςοῇ 
ὙΘΏΘΓΑΙΙΟΙ, ρίνοβ ἃ τηοδβί ᾿ἰν ον δπα αἰἴδοιίηρ 464 οὗ 
ἴ[Π6 πδϑρὰ νῈ πανα, ἴῃ 1Π6 πιοϑῖ ἐπηρτονθα βίαϊα οὗ ἢυ- 
ΙΔ ΓΟΆ80η, οὗ Ρεΐηρ ἰδυρσῶς ὈΥ 84 αϊνίηα γονϑϊαιίοη." 

17. διελέγετο ἐν τῇ συναγωγῇ, ὅτε. ““ ἀἰδοοιιτβοά ἴο 
1ὴ6 06 )}}5 δΔηα ρῥτοβοϊγίβ. ῬὍΤῃαΐ ἢ νὰ ἴ[η6 ΑΡροβι}6᾽ 5 
ομδέομε ἴσαι ἴο δα αάγοκβ πἰπιβοὶ τὸ ἐονι, Ὦ45 ὈδΘθῃ θ6- 
ἔογα οὐβδογνϑά. 

17. καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷᾳἁὝὠ ῸΟΪ (6 »παγκἀεί-Ῥίαςες αἱ 
ΑἸ 6Ώ5, οὗ ψἢϊσἢ ΤΠ 6Γ6 ΟΓ ϑην, 1[Π68 τηοϑὲ οοἷθ- 
Ὀγαίθα σψοσ ἰδ ΟἹα δπὰ (ῃ6ς Νεν ογυπη. ὍΤῇ ἔογ- 
Ιὴ6 Γ΄ 88 ἴῃ (6 (ὑδγαιηοιβ, ἃ ΝΘΤῪ ΔΙΠΊΡΪ6 Βρᾶςα, ρϑγί 
ΜΠ, δηἀ ραγὶ νιποις {Π6 εἰΐγ. δε Μριυγβ. Ὠ.8- 
βογί. ἀ6 (δβγδηγῖοο (ὐθιηΐηο, ᾧ 46. δπα Ῥοίζίοτ᾽ 5 Ατγοΐω- 
οἷος. 1, 8. Ρ. 80. Τῇῆε ἰδίίεν ννδ8 οιἱδίαςα οὗ {6 Οοτὰ- 
τηΐσι8, ἰῇ 8 γίδες ἌἽδ]] θα Εσείτία. ὅθε Μεγ. ΑἸἢ. 
Αἰ(εϊς. 1.1. 6. 6. Απὰ {ἢ]18 Β661Ὼ5 ἰο Ὀ6 ἴῃ 6 ΟἿΘ6 ΠΕΓΘ 
τηθδηΐ. ΕῸΓ ἢο ἔογιη),, οχοορί {π6 (ρβγαπιίουβ δηά 
(06 Εγαιγίδουπι), 48 Ο81644, Δϑοϊ υἱεῖγ, ἄγορα, Ὀυΐ 
δα ἃ ἢδι6, (0 ἀδποίδ τοὐλοΐ ννὰβ τηρδπί, ἃ8 “Τεορα- 
σἰείσιηι, ΗἸρροδαηιίηι, Ῥίγαιηι, ὅς. ἸῺ ῥγοςββ8 οὗ 
(ἰπη6, δηἀ δὲ [ὴ6 ρογίοα ψἤθῃ Ῥαὰὶ! νγᾶ8 δἱ Αἰδθηβ, 
{ππ ἔοτη ψγἃ8 ἰγδηβίογγοα ἔγοπι 1Π6 (δγαπισιβ ἰηΐο 
1ῃ6 Εγείγία ; 8 οἴδηρε ψῃ]οΒ, ᾿ηἀοοά, πᾶ Ὀδαη ἰη- 
ἰτοάιιςεά ἰη (6 {{π|| οὗ Αυρτιβῖ8 ; δῃὰ {πὲ (ἢ158 ψᾶ8 
[Π6 τηοϑὲ 2Γεφμοηέοά ρᾶτίὶ οὗ {86 οἰἴγ, να ἰδάγῃ ἵτγοιι 
ϑίγαῦο 10. Ρ. 447. Βαβίάςβ, (6 Τὸ γοέγίαο ζυγξηι τ᾽ 
οἰπδϊοα Ὀοίοτα [ἢ6 στοὰ, ΟΥ Ῥογίίςο, ἴῃ ψ ΒΊΟΝ {ἢ 6 
Θἰοῖος, οἵ ψἤοπὶ τηθηζίοη 18 }ι|8. ΔΙ τηδάθ, 864 ἴο 
Ποϊά {μοὶσ ρυθ]ῖς ἀϊδοουγϑεβ. [Ὁ τνγᾶ8 ᾿Ὡόγθονογ οα] δά 
κύκλος, ἵτοιη 118 τγουηα ἰΌΓ. 

17. πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας, “ΜΓ ΔΩΥ Ψ οί 
Πα τοὶ ψε, νο γα ἰπησ] 64 ἴἰο ἤδᾶΓ τ αἸβοοι θα 
οἡ (γἰβίίδη ἀοοίγιη68." [018 Μ6]}} ορβογνθὰά ὃγ Ηϑι- 
τοῦ, ἴπαι (Πουρἢ ἢ ΟἿΓ ΘΔΟΙΠΕΓΥ {Π6 σαγτυτηρ' οἡ τα] !- 
σίου ἀϊδριιδίοηβ ἰπ [ἢ 6 πιαγκαῖθ ννουϊὰ Ὀ6 {πουρὶι 
ΠΩΡΙΌΡΕΓ, δηἀ (ἰ6 εβεςί οὗ ᾿πἰθιηρογαίθ Ζοϑαὶ ; γοῖ [ἰ 



δδ0 ΑΟΤΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΥῚΣ]. 

νοι, ονθῆ ον, ποί 6 βίγσδηρε ἰῇ Αγαρῖα, δηά 
οἴδοῦ ραγίβ οὔ [6 Εδβί, ψῇθγα ρεορίὶβ πιθὲδξ ἴῃ βυοῖ 
Ὀἶδοθβ ἔογ σοηνογβαίίοη. Αηά, ψῆἢδὲ 18 πηοβί ἴο {π6 
ὌΓΡΟΒΘ, ᾿ξ ΠΙΔΥ Ὀ6 ΤοπΊαγκοα {παΐ (818 88 (88 δέ. 
80} ἔοι) ηοΐ υπυ808] δὲ “ἐλοηδ : Ἰῃ 11 υδἰγδίίοη οὗ 

ψῃϊοῇ  εἰδίοίη, διηοηρ ΟΠΟΙ ῥάββϑαρε, οἰΐϊθβ [)10 
ΟΠ γγ3. Ρ. 677 ς. σἶιο 8808 οἵ ϑοογδίβϑ: περὶ τὴν ἀγορὰν 
τὰ πολλὰ διατρίβων---εἴ τις ἄρα ἐθελήσει πυθέσθαι τι καὶ 
ἀκοῦσαι τών νεωτέρων ἢ τῶν πρεσβυτέρων" Δηα ΤΠαπιϊβί. 
Ρ. 818 Β. οὗὁὨ [ἢ 58π|6 : τοὺς λόγους τούτους οὐκ ἐν ἀπὸ 
ῥήτω ἐποιεῖτο, οὐδὲ ἐλῳ μόνους τοὺς μαθητὰς, ἀλλὰ πρὸς 
πάντας ἀνθρώπους, ὡς του αὐτός φήσιν, ἐκκεχυμένως, καὶ 
ἐπὶ τῶν τραπεξῶν καὶ ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις, καὶ ἐν ταῖς πα- 
λαίστραις, καὶ ἐς οτμρι, αὐτὸν κύκλῳ οἱ κηροπλασταὶ, καὶ 
οἱ χαλκοτύποι. Ἰ)ῖλορ. 1,Δοτί. δοογαῖ. 21. τὰ ἠθικὰ Φι- 
λοσοφεῖν ἄρξαι ἐπὶ τε τῶν ἐργαστηρίων καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ. 
566 Βρ. Ῥραγοθ᾿Β δῃηῃοίδίοῃ. 

18. τινὲς δὲ τῶν ᾿Επικουρείων καὶ τῶν Σ;τωϊκών. ; 
ΤΒοτο ογὰ (6 ἴνγὸ ΟΙΠΟΡ δεοῖβ δἱ Αἴ ἤθῃβ, πδοε υ, ἴΠ6 Δοαίο- 

φηΐοῖκ (οΥ ΡΙαϊοηΐς) δηὰ ἴῃς βογίραίοίοκ. Βαϊ οὗ [Πε586 {Π6γὰ ἐδ ΠΕ γα 
ὯΟ τηρηϊίοῃ, οἰ ΟΡ Ὀδοδιδα (ἣς Ρ]αΐοηϊος ἀορτηδδ βεειηθά, ἔοσ {πὰ 
Ἰηοϑί μασῖ, ἴο ΠΑ ΚΘ ὩΘΆΓΟΡ τ λάραριο τῳ ἴο ΟἸ γι βἐἰδηΐϊΐγ, ᾿ῃβοιυςἢ 
1Πδἴ {ΠἸοϑὲ οὗὨ (αὶ δεοῖ (85 αὶς {810 Κ8) τοῦ ὰ ργοϑΌΪγ 1ἰδίθῃ 
ἴο 60} νυ} ἢ δοσηθ ἰηϊογεβῖ, θη μα ἀἰδοουτδει, 85 ννᾶ8 8 δσυβίοῃμ, 
ΟἿ ἴδε ἱτηπ]ογῖδ! "Υ οὗἁ ἴΠπ6 δου], τ 16 τῆς Ῥεσιραϊεςοκ σεσο, ἰὴ {πᾶ 
δρε, οὗ ΤᾺΓ |6886 σοἸ οὈΓΪΥ ; ΟΥ, Ὀεσοδυδα {ΠΟΥ αἷά Ὡοΐ αἰἰοπὰ Ῥδι} 
ἀϊδοουγεα ; δος ἰηἀεοὰ ἴδ Ὠοΐϊ ἱτπηργοῦαθϊα, δίῃος (Ποὶγ μίβοςβ οὗ 
ΡἢΙΟδορΐο8) αἰἰθοιιδαοίοῃ, ἴἢ6 “οαάεπιία ἀηὰ ῥεγίραίμδ, ὙἩΟΓα οἱ 
οὔ {Ππε εἰΐγ, δηὰ ἔδν τεϊηονεὰ ἔγοσῃ ἴῃς Ἐγείσίδς ἕόσυμι. 

ΤΠης Ἐρίευτεαηα ὑγετο, ἴῃ ἴδοι, “ιλεῖείς, τοδὶ ἰδ ηἶηρ ἴμαῖ 6 
ὝΟΓΙΑ ννὰ8 ποῖ ογεδῖοαὰ Ὀγ Οοὰ, ΟΡ δὰ ΔῺΥ οαγὰ ὕδεη Ὀεβίοννοα ἢ 
τ γ πἴπι. ὙΏΟΥ δοοουηίεα ρῥ᾽οΆθυτα 88 ἴἢ6 δεπεηιμηε δοπίηα; δπὰ 
1Πογείοσε ΠΥ ἀϊγοοϊοα {παῖ νἱγίυα νγὰϑ ἴο Ὀ6 ου]εἰναϊοἀ (ον ἐὴε δαΐε 
9} ἐδλε ρίδαειτγε, Ὀυὶ οὶ [ὉΓ 1.861. ὙΠΘΥ τοδἰηἰαϊηοὰ ὑπαὶ ἴΠ6 δουϊ 
νου], δῆτεγ ᾿19 ἀεραγίυγε ἔγοια ἴῃς Ὀοάγ, ρεσγίϑῃῃ ἱοροῖμον τυ ἢ ἱξ, 
8δηά (Παῖ [ἢ ἴΠ6ΓῈ τγᾺ8 ΠΟΙ Ὡρ; ἴὸ Ὀ6 οἰ εγ Βοροὰ ΟΥ ἔεξασεὰ δῇεσ 
ἀεαῖῃ. ϑ8ε6 Οἷς. Εἴη. 4, 81. Τυθο. δ,81. ϑδεηδθοδ ἐδ Βεπεῖ, 4,4. 
Ῥ]αυίαγος ἀς ΡΙδο. ΡὮ1]. 4, 7. 7, 83., Ὀίορ;. [δεγῖ, 9. ὃ 188., [λιοσεῖ. 
8, 437 δε4. 842, δε4., (Ἰεπ. Αἰεχ. Ῥγοίγορί. Ρ. 20., Βγιςκοσ, Ηἴϊβί. 
1, 948 8ε4., δῃά ΒοΟΓΠΕΙ8 Ὠ[ϑδεσί. ἀ6 Ὠἰβρυϊαιίοηα Ῥϑ] εὐτπὰ Ἐρὶ- 
ΟὨΓεοΐβ εἰ ϑίοίςοἶδ. 

Τῆς ϑίιοίω νγεσὰ οὗ ορίηίοη πδὶ {πΠ6 πδίυτε οὗ (ἀυὰ τῦ88 ἔδεσγ, δὰ 
{Ππαὶ ἰΐ ννδ8 ἀἰβιιδεά ἰὨγουρπουΐ 411 ραιίθ οὗ ἴπῸ ννουϊά. 866 ϑιυῦ. 
Ἐς]. ῬΠγ8. 1. ρ. 43., ΡΙυΐαγο ἀς ΡΪδς, 1, 7., Οἴσοσο Ν. Ὁ. 1, 98., 
δΔη( ὅεηςεο. Εμίοῖ. 92. ΤΠον δοκηοινεαρεα {πὶ (ἢ6 τνΣνοσ]ὰ ννᾷδ ογε- 
δίεὰ Ὀγ αοὐ, ὃδαϊ πρεϊπίὐπεὰ {πᾶἰ 411 {ΐπρθ ννογο ὑυυιηὰ Ὀγ ἃ Κιμό 
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οὗ ,αἰαϊϊε πεοεεεὶίαε, ἴο ψὨϊοῖ ΤΥ ἱγμααρίποα ονθ (6 Ἠεἰζγ Ὠἰτηϑεῖ 
ἴο Ὀ6 δυῦ᾽εςεῖ, 866 ΡΙιῖ, ἀς ΕδΡ. διίοίο. ρ. 1056., ἀε} 5 6, 9., δὰ 
ϑεηδο. ἐς Ῥγονϊά. ὅ. ἀπὰ Ερίδὶ. 77 ἃ 88. ΤΟΥ ἀδηϊοά ἰδὲ (Π6 νῦῖϑε 
Τὴ ἰῃ ΔΩΥ͂ Τεϑροοῖ υἱοϊἀθὰ ἰο Ψψυριίογ. ὅ0ὼ ὅϑεηθο. Ερὶδϊ. ὅ8. Εϑὶ 
αἰϊᾳυΐά αιιο δαρίθηβ δηϊοοθάδὶ Ὠουῦ. [Π1|6 παΐυγ Ὀδηδῆςϊο πού 
τἰπγαῖ; 500 δϑρίθηθ, 6006 Γ68 τηλρΏδ, ὨαΌΘΓΕ ἱπηῦθς τ αἴδτ Βοιηϊηΐϑ, 
δεουγίἰδἴοιη ἢ ε]. Απά Ερ. 78. Φονθῶ μι.9 ὨΟἢ μο886 αυδπὶ Ὀοηθι 
νγυπι; Φονε ἀϊαΐιι8 ὈΟΠΌΠ. 6886, εἴ δαρμὶοηΐἴσαι ἢ }0 τηΐΟΓΘΘ 86 
ερϑί δῶτε, φυοὰ νἱγίυ 65 ε)8 δραίΐο Ὀγενίοτα οἰδυδαηίαγ. ΠΟΥ ἀ6- 
Ηϊοὰ [Βα ἰπμπλοτία! γ οὗἉ δου]θ; [πουρῆ, οὐ ἴῃς οοηάϊξίΐοη οὗὨ δουῖα 
δἴζεσ ἀδδίῃ, {ΠῸ  ναγὶθὰ ἱῃ ορπίοη. (Ἰ]εδηῖ 68 τηδϊπίδί θα ἴἢ6 6χ- 
λδίθῃοα οὗ α]} δου ]8 απ} ἴἢ6 Ὀυγηΐηρ οὗ 6 τοῦ] ἁά. 866 [,ποιῖ, 7, 
156. δηά (ἷο. Τυβο. 1,81, 82, ΟΠ γγείρρυθ, σννανονγ, ἐπε οὰ {ἢν ϊ8 
ἴο ἴΠ6 βου}β οὗ ἴα ροοά δηά υυῖϑο, 866 ΡΙιϊ. ἀς ΡΊδο. 4,7. δηὰ 
Ιογῖ. 7, 157. Οὐοῖβ πιαϊηίαἰ θα ἰΠδί [6 δου, νυ θ το θαϑοὰ ἔγοιη 
ἴ86 Ὀθοη8 δῃηὰ ᾿ηρτϑοητηεηΐ οὗὨ {6 ὈΟΔΥ͂, ἱπιηει ἰδῖοὶγ τεϊγπθὰ ἰὸ 
{16 οοἰεδίϊαὶ γα, Ὡδλοὶυ, ἴο αοά ἰπλϑοἷξ. 

ϑίπος, {ποχθίυσε, ονϑα ἔγομ νγῆδί ἢ88 Ὀθϑη ἰΓΒοσίο βαϊά, ἱΐ οἰ θαυ 
ΔΡΡΘδΙΒ ἴδ {86 ἀορτηδθ, θοΐι οὗ ἴα ἘΕρϊοσυγεδηβ δηὰ ϑίοϊςβ, ὑγογα 
83 δρροδὶϊε 89 ροβϑ υἷα ἰο ἴ.6 ἀοοίγίηοβ οὗ ΟὨγῖϑῖ, ἰξ 8 ποῖ ἴο ὃ6 
νοηαεογεοὰ δἵ (δαὶ ννῆδῖ νγὰθ ργρορουπάεα Ὁγ Ῥϑυϊ δου] ἃ ἤᾶνα ὑὕβε 
ΨΕΓῪ υηδεοοουπηίδοϊς δηὰ υπηδοορερίαν!α ἴο ἴῃοθ6 ΡΝ ]ἸΟϑορ μετ. 866 ν- 
18 ἃ 922. (Κυΐη.) ᾿ 

᾿ Τὸ [86 δδονε δοοιιγαῖθ δοοουηῖ οὗ [8656 δηϊδηΐ δϑοϑ ἃ ἔδννν ρᾶῦ- 
(ἸσΌΪαΥ5 ηᾶν δα δαάθὰ ἔγοτῃ οὐγ οὐ Ὑποοϊορίδηβ. “Τῆι Ερίου- 
ΓοΔη ὨΟϊΪΟΩ8 (8αγα Ὠοάἀάγίαρθ) σᾶπιθ ἤθᾶγ ἴο ἴῃοβε οὗἨ ΟἿ ῥᾺΥ 
νοῦ] ; δηά 85 ἴο ἴδ ϑίοϊοβ, (πουρὴ ἀϊβδγθηῖ νυ οΓβ, δοοοτγάϊηρ; ἰὸ 
τοὶ οπάῃοβδ ἔῸΓ, ΟΥ ῥγεϊυαΐϊοοβ δραϊπδῖ, ἴῃ 6 ῥὨ]ΟΘΟΡὮΥ οὗ [πὸ 
Ῥαρϑη5, δῃὰ οὗ (ἢ 5 δεοὶ ἴῃ ραγί συ αγ, ἤᾶνθ γεργαβεηϊοα πεῖς ἀοο- 
{ΓἾΠ68 ἴῃ ἃ νεΓῪ αἀἰθδγεηῖϊ νἱοῖν ; δηὰ ᾿παάθοὰ (6 ποίογ!οιδ ἱποοῃείδῖ- 
ΘΠΟΥ͂ Ὀεΐνγοδη δοπ)6 ΟΥ̓ ἰΠεἷγ Οὐ ΤΙ [ΕΓ8 δη βοῖμα οὗ ἴῃ6 δηοίθηϊβ, 
πῃ (πεῖν δοσουηϊ οὗἉἨ ἴπδπϊ, δ848 ρΊΘΔΙΥ ρεγρίεχοά [ἢ τιδίϊοεσ, Βιι 1 
(Βίης τ. Βοϑοὴ 88 δχργοβϑϑοὰ ἢϊπλβεῖξ, οὰ ἴἢ6 ὑνο]θ, ἰῇ 8 νου 
ἡσωρμαγίΐα! δηά ᾿υάϊοΐοιιβ δηεγ. Ατημοβ ΟἴΠΕΓ γεπηδγϑ, 6 ᾿88 16 
ζο]]οννίηρ; : “ ϑοῖὴδ οὗἉ ἰἢδῃ ὀχειηρίεἀ ἴΠ6 Πιπλαη νυν} }} ἔτουῃ ἴδ ἐν ; 
δηά τηαϊηϊαϊηδα (Πδῖ νἱΓίιιθ νναϑ8 118 οὕνη βυῆείϊοηϊ Γονγαγὰ, δηά νἱςα 118 
οὕ διδοίης ρυηΐϑηπιθηῖ. ΑΒ ἴο {(πεὶγ Ὀε] εἴ οὗὨ ἔιιζιγα γονγαγὰβ 
δηἀ ρυπίθῃτηδηΐβ, ᾿ΠῸῪ Θχοθοῦϊηρὴγ δαυοιυαίοα ; (Ππουρἢ (ΠΟΥ δά 
Β0Π16 δχρεοία(οηδ οὗ ἃ ἔπτυτε βἴδαϊε οὗ οχἰϑίθῃοθ, 85 νγῈ}} 88 οὗἉ {6 
εοηδερταίοη δηὰ στεμοναϊίοη οὗ (ἢ ννου]ά, ψ ἢ τεϊδιίοη ἰο νυ ἢ 
βδνοζαὶ οὗ ἐβοίη βοοῦῃ ἴο ἤᾶνε ὄχρθοίθα ἃ δοηιΐ μα] σγονοϊ τοη οὗ 
ἜΧΔΟΙΙΥ δἰ μα αν ουθηΐδ αἵ ἐαυδν ἀϊοϊδηϊ ρογοάβ οὗἉ {Ἰπ|ο᾽.᾿᾿ (Βοάάν.}) 

Β)ρ. Ρεδιοβ ἢδ8 ὑνἱτἢ δηυδ] Ὀγονὶῖγ, δρὶγῖῖ, δηὰ ἰγυϊῃ οὈδεγνοὰ : 
“Τ|ια Ερίουγοδπβ δοκηον)ϊεάρεά Ὧ0 ροζϑ, Ὄχοερῖ ἰῇ πᾶτὴβ ΟἾΪγΥ, 
δηὰ (ἤΘΥ αὐδοϊαϊοϊΥ ἀθηϊεὰ (παῖ [ΠΟΥ Θχογοῖθθα ΔΥ ργονϊἀθηοθ ΟΥ̓ῸΣ 
(᾽6 νοῦ] : δηὰ νῆα τἢ6 ϑιοῖςϊκϑ ργοΐεββαα ἴο Ὀεϊΐονα οι ἴἢ6 6χ- 
ἰϑίθποα οὗ [πὸ ροάδβ, δηὰ {πεῖγ ῥγονίἀθηοα ἴῃ ἴπ6 νου], {ΠῈῪ δἰίγί- 
Ὀιιϊοὰ 41} Βυπιδα δοιΐοηδ ἴο ἔδίε ; δηά 80 ἠεϑίγογθα ἴῃ6 ζουηάαίίοη 
ξ 4}} γεϊϊρίοη, 88 τηυοῖ 88 ἴΠ6 δι δβεϊβίίςαὶ Ἐρίουγαδηβ αἱά." 
᾿ς Τ ὐὐδῖ Ὀ6 ρεγηἰ(ἰοἀ ἴο 5:0] οἷ 8 ΝΕ ἤπα Ξε οὗ Μαχ. Τγν. 
ΟὨ ἴα Ερίουγεδηθ, Ὦ, 814. Τ. 4, 106, οὔδε γὰρ τῷ Κιμμερίω 

[ 
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διηγήσασθαι δύνατάι τιε τὸ τοῦ ἡλίου καλλὸε, οὔδε τῷ ἡπειρώτῃ τὴν 
θάλατταν" οὐδ᾽ ᾿Επικούρῳ τὸν Θεὸν : πετε ἔοΓ Ἑπικούρῳ ἷ σοα})θε- 
(ὈΓὸ ᾿Επικονρείῳ. 

80 τηϊιοἢ δἵ ναγίβηος ὙΕΙῈ 8}} {ποὶρ ἀορτὴδδ τὶν ἴΠ6 ρυτε δοὲ 
δυτδὶίης ἀοοίτπεθ οὗ (Ἰεῖες, (δὲ ἰτ 185 πὸ ΨΌΠΟΟΡ ΤΒΔΩΥ οὗὨἁ ἴἴοδα 
ΡὮ ΣΙ οϑορποτθ δῃουὰ αν ᾿βουρς Ρδὺ} υϑνοσίῃν οὗ 8γ θεγΓ 00 δἷ- 
τεηιίοη. ΤΕουσὶν οἴε 9 (πιοεα, ἰΐ δουϊά δϑεη), ἴγτοιπ ἃ ἶονα ἃ 
Βονο γ ἴΠ6Ὼ ἃ ἀεϑίσγε ἴοσ συ, δηὰ μευπορο τῇ 6 νἱοῖν οἵ ἴῃ- 
ἀυϊκίηρ (δον σδυ! ιν; ορὶ γι) Ἰεὰ Πΐπι ἴο τπ6 Αογεοραβυδ, ἴο ρἶνα 
ἔαγίδεῦ ὀορρογίυηϊ ἴον" ὀχδιῃίηρ ἢἷ8 ἀοοιτίποθ, δὰ ποίαΐπρ {πεπὸ 
ὉΡ ἴο ἀογίβίοη. 

18. συνέβαλλον, ““Θηραρθοά 1η ἀἰϑοουγθο στ ἢ π.᾿ἢ 
Ηδγθ ψ6 πιυϑῖ β0 αι λόγου. ΤΠ οοπιρίοέθ ρὮγαβο 
οσσιγβ 'ῃ περ. Ιρἢ. 10 Αὐ]. ν. 880. αἰσχρὸν δὲ μοι 
γυναιξὶ συμβάλλειν λόγους. (ϑοἢ δι 5Π6Γ.) 

18. σπερμολόγος. ΤῊΪ9 ψοτὰ 18 ΡΓΟΡΕΟΙΙΥ υϑοὰ οὗ 
1Πο86 Π|1|6 ᾿πδσηϊβοδηΐ Ὀ1γ8 ψὮ 16}. ΒῸΡΡΟΓΕ ἃ ρΓγα- 
σϑγίου!β δχϊβίθηςσθ Ὁ. ρίοκιηρ ὑρΡ 866 45 5οδιί(οτοα ὃγΥ 
{π6 βονοῦ, οὐΓ Ἰἰεῖϊδ αὔοόονε σγουπα αἴδγ {Ππ6 901] ἢδ8 
θ6οη δαιγοψε. ὅεθ Μᾶχ. Ἴγγ. 2185. 18. ῥ. 188., 
Ἠδτροςοτ., Ατίϑίορῃ. ἂν. Φ9:2., δηά 1τη6 δεβο))ᾳαἷί, 
8Δη64 Ρ]ιιίατγοῦ, ΤΙ. ὅδ, 560. οἀϊι., ΠἜοῖδι. [Ι ψὰ8 ηγοῖΔ- 
ΡΠοΥΙ ΔΙ ἀρ] οα αἷἶδο ἴο ρδιιρογβ ἡ ἢο ργον] θα δρουΐ 
1Π6᾽ πηδγκεῖ ρμίδοθ, δηἀ ᾿ἰνοα Ὀγ ρἱοκΚίηρ ὉΡ δ {Ππηρ 
ὙΠ οἢ πρῃς Ὀ6 ἀτορροά ὈΥ ὈυΥΘΓΘ Δηἃ 56|16 8; δηὰ 
ΚΟ 1886 ἴο ροΓβοηβ Ψῇο ρἰοδηθα 1 [ἢ6 σογῃ 6148. 
566 Εἰιϑίδί). οη Ηοι. Οἀ. ε. 41. Ηδρπηοθο ᾿{ 88 δί 
ἰδησίῃ δρρ θα ἴο 81} ρεγβοῇβ οὗ τηθᾶπ ςοπάϊπίοῃ, 
νὮΟ, 88 ΜΘ 880, ““ ᾿νε οἡ {ποῦ ψῖ8. Τῆιϊ8 10 18 
Θσχρίδηθα ὈΥῪ οογαίθβ εὐτελὴς, πιθα Δ ο05- 
ἐοπιρέϊδί6. Απά 80 ΡἢΠο 1021 ο. χρησάμενος ---- δούλῳ 
σπερμαλόγῳ περιτρίμματι. 866 ΚΥρκα οὐ {Πὶ8β ρ88- 
882,6. ΕἸΏΔΙΥ 1Ὁ γγᾶ8 ΔρΡΡΠΙ6α ἴο μαγασίέος, πἢο, ὉΥ͂ 
Πδιίοιυ δηά θυ βοοηετγΥυ, σοηίτίνοά ἰο ρῥἱοἷς ὕρ ἃ ἰἰν- 
ἱηρς ἴγοτῃ (ἢ6 ρῥγον 5: 0η5 οὗ οἵεγ προ 8 (α0]68. Εὐτγ- 
{ΠΘΓΠΊΟΓΘ, 88 ΒΡΆΓΓΟΝΒ Δηἀ ΟΙΝΟΙ 80 ἢ} τηϊηπῖθ Ὀιγὰβ 
8ἃ8 ἴἷἴνα ὈΥ ραίμογίηρ ὉΡ 5668 δΓ6 ββϑρϑοίδ ]ν οἱ 
Δηά ραγιυΐοιβ, 80 τ 6 ἴθγαι 65 δρρ|ϊεἀ (ο ᾿λειχηϊε, 
σϑηΐ ὈΓΑΙΘΓΒ 8Π4 οἤΠαίίογοσθβ. ὅθε Ηρεγοῖ., δυϊά., 
ῬΗῃΣοβίγ. νι. Αρ. ὅ, 90., (δβαυθοη οἡ ὙΤΠοοργ. 
Ομαγ. (. 6., δῃὰ δυῖς. Τῇ 68. 2, 994. ; 85 αἷ5ξο Ῥγίοβϑιιβ 
δηᾷ ὟΥ εἴ5, ου (8 ρᾳββᾶρβ, (Καίΐη., 50}. ὃς Κγρκε.) 
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Ποάάτάρε τϑηθιβ σπερμολόγος ““ τοί! οὗἁ 
ΒΓΔ. 5, ΨΏΙΟΙ νουβίοη 18 ουπηαθα οἡ 6 δυσγίδο ; 
δηα την, ἸΠ6666, πᾶνα ῬΙδοο, θὰ ποΐ ἰο {Ππ6 δχοϊυ- 
βίοῃ οἵ {ῃ6 ἔψο οἵδ ποι οῃβ ἀρονα ἀοίδι θά. 

18. ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι. ατίοι8 
8Γ6 {Π6 5]ρη}1}Πσδί!οη8 οὗ δαιμὼν δηά δαιμόνιον, ψΉΊΟΝ 
816 ΖΘΏΘΓΑΙΥ ΔρΡΡ]οα ἰο ΔηΥ ροά ογ ἀοιῖγ. 850 Ηοηι. 
Π. α. 222. ἡ δ᾽ Ουλυμπόνδε βεβήκει Δώματ᾽ ἐς αἰγίοχοιο 
Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους, ΖΕ] ἴΔη, Υ.. Η. 8, 18. καλώς 
τὸ δαιμόνιον ἐπὶ τριγονίαν τυραννίδας μὴ ἄγον. δι 
δαιμῶν 15 υϑεὰ οὗ ὕμρίέον Ὁγ (4]]11η. Ηγπι. ἴῃ Ψονα 
44.., δῃα οὗ 4ροϊίο ὈΥ Ῥαΐερρῃ. 47, 38. Απὰ {πὸ ροάξ 
οὗ {6 (ὐθηξ 68 ἀγα βίγ[βὰ δαιμονία ἴῃ 1 (ος. 10, 20., 
δὰ θουΐ. 82, 17. Νοῖ υῃϊγοηυθη!γ, ΒΟΨΘνΟΊ, 
δαιμῶὼν δΔηα δαιμόνιον ἃτα (ἰἰϑοτὶ πϊπαἰθα ἔγοιῃ ροάβ δηά 
ἤθγοθϑ, ὅὸ 940]. γι, Ργυίῃ. Ο. 21. Ρῥ. 84. Κυρέογ. 
περὶ τοῦ θείου, καὶ περὶ τοῦ δαιμόνιου καὶ περὶ τοῦ ἡρωϊκοῦ 
γένους εὔφημον τε καὶ ἀγαθὴν Στὸ δαιμονίαν. ΑἸ ΘηΔΩ. 
Αρο!ὶ. " Ομ τιϑί, Ρ. 98. πρῶτος Θαλῆς διαιρεῖ, αἷς οἱ 
τὰ ἐκείνου διαιροῦντες ἀκριβοῦντες μνημονεύουσιν, εἰς θεὸν, 
εἰς δαίμονας, εἰς ἥρωας. ΕἸΏΔΙΠγ, ὈΥ {Π6 Ὡδίηδ δαίμονες 
ΔΙΘ ἀεοδιχηδίοά 4}} (ἢ6 αἷὲ νεέπογ 68 οἵ Ἔνοῖγ Κιηά, ἴῃ- 
οἰυαίηρ ἴΠ6 ἤθτοθϑ.0 ΝΟ ΠοΙΌΘ8 δηά ἀδιηροάϑ 
Μ6ΓΘ ὨδΔΠΊ165 σίνθη ὈΥ (ἢ 6 ατροῖκ8 (ο (ἢο86 ψγῆο 6 ΓῸ 
ἀδβοθηάδα ρϑγ νυ ἔγομι χοάβ, δη ρδγιν το πηθῃ, 
ψΊ ἢ Ἔχ γδογαϊηδγυ οπἀονιηθηίβ οἵ ὈΟΩῪ δηά πιϊηά, 
8η6, δῖον ἀθδίῃ, ἰο θ6 ρυΐ οἡ {Π6 1151 οὗ [Π6 ΤΠ) 61{165.Ὲ 

ἘΞ Κυϊηοεϊ, ἰηἀοοά, τννουϊὰ σορῆηο τἢ6 8686 ἴο ἑοφμαεοὶέψ,; ΜὨϊΟΝ 
[6 {ΠῚΏΚ8 8 ϑυρρογίεα Ὀγ ἰῃ6 οοπίοχῖ. ““Εογ Ραυϊ (βαγ8 ἢ6) ἀΐ8- 
Ρυϊεὰ νῖτἢ τ|ι6 Θιοίο κα δῃὰ Ερίουγεδηβ. Νον ἴῃ ἀγϑεὶς »ὴἠϊίοεο- 
»ῆετς υϑ6α, ἰη ἀϊθρυϊαιοη8, ἴο Ὀγίηρ; δνογυι ίηρ ἴο ἴμ6 ἱεβί οἵ γϑᾶ- 
ΒΟ0Ώ ; δηὰ {πεν ἱπουρὶν τ|ι6 στεαῖοδθὶ ἐχοαϊΐεποα οὗ γεϑβοηΐῃρ ΘΟὩ- 
δἰϑῖ.α ἰη σοῃοίβθῃεββ οὗ (Ὠουρς δηὰ Ὀτγεν! οὗ ἀἰοιοη. (866 Ουΐη- 
11}. 1η8ι. Οταῖί. 10, 1. δηὰ Ῥαδϊοι υδἱ δυργα, ρ. 9.) Βυῖ Ῥδυ} 
ΟγαίοτΥ τγν88 Ὠοΐ ρμἰαοδα ἰη πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις (1 (ογ. 
ῷ, 4.) Ὀυῖ οοῃΒίδιοἀ ἢν ἴῃ {Π6 ὠδεγέαδ δἰ εορίοδα αἱοεπαὶ υἱ. 
Ἡξηοα βοῶ) οὗ ἰἤοβε ϑιοϊοβ. δηὰ Ἐριουσγεδηβ, ἴο ὑγοβϑα ἀοοίσηθθ 
ῬΔΟΪ᾿8 τνεγα δὲ ναγίδηςθ, ἰπουρεν Ὠΐτ ἃ {86 Ὁ δῃὰ ὈΔΌΌ]6Ρ.᾿" 
,. Φ Τῇ ἀἰϊδεϊηοιίοη δείννθοῃ δαίμονος δηὰ Θεοὶ ἰ5 οἰδαΥΥ ϑίδῖεα ἴῃ 
Μαχ. Ἴγτ. Ὁ ΐδ8. 24. Ρ. 4276. (θαν!8.) καὶ τέθεσο θεὸν μὲν, κατὰ τὸ 
ἀπαθὲς καὶ ἀθανάτον᾽ δαίμονα δὲ κατὰ τὸ ἀθάνατον καὶ ἐμπαθὲε. 
ἄνθρωπον δὲ, κατὰ τὸ ἐμκαθὲς καὶ θνητὸν. Απά 260], Υἱϊ. Ῥγίἢ, 
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566 94:20}. ἀθ πιγϑίογι 5, συ ρογβ Ο}88. 8, 16., δηὰ 
1.09. Ορρ. 1. 4. Ρ. 875. 

ὉΠἢ 8 ἤθῖο, ΟΥΓ πέσον ροά, μερί ϑναν τονε [ἢ 056 
ΡΒΠοβορῆογθ ἐπουρῶξ ψγ88 ργοδοῃθα Ὀγ Ῥδυΐ, ἤθη 
{πο Υ Ποαγὰ ἢϊπὶ ἰοδοβίηρσ ἰ(ἢδί «68:18 ψ88 (ἢ6 δοη οὗ 
αοά, 6 ϑανίουῦς οὗ πιθηῆ, γῆο δὰ Ὀδθθῆ ἃ τι] ρἢ 
Ὀοηοίδοίοτς ἴο {6 υϊηδη ΓδςΘ, δηα «ἴοσ ἀρδίῃ δά 
θεοη γεςοϊνοα ὉΡ ἱπίο Ηδάνεη. (Κυϊη.) 

18, καταγγελεὺς. ΤῊ8 ψογὰ ῥγορογὶν ἀδηοίθ8 ἃ 
ἨιΟΘσΘΉ “6 ΟΥ ἠογαϊά; δῃὰ ἤθῖθ δὴ ἀππομησεν, οὐ 
γγοαοῆΐδοσ. Τὴ νϑγρ ἔγοιη ψῃϊοἢ {Π18 ψογὰ 18 ἀ6- 
τῖνοι 18 ἰγεαιθης ἴῃ (6 ΟἹά Ταβϑίαπμθηῖϊ. ὅ0 Ασοῖβ 
4., 4, καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ 

Ρ. 42. Εἀϊι. Κυρίενγ. εἴτε Θεὸν, εἴτε δαίμονα, εἴτε θεῖον τινα ἄνθρω- 
πον. 80 δἷ20 Ὠϊοηγεδ. δὶ]. 1, 499, 4. πάντας τε Θεοὺς καὶ ἤρωας 
καὶ δαιμόνας. 8εε Βρ. ΒΙοπιῖ, οη ΖΕ ϑο γὶ. Ρ. Υ. 85. Ο]088β.Ὀ ΤΒεγα 
8. ἃ ουγίουδ ρδϑδᾶρψε οἡ ἋἢΪ8 βυδγ)οοῖ ἰη Εατὶρ. Ηεΐδη. 115]. ὅτι 
Θεὸς, ἣ μὴ Θεὸς, ἢ τὸ μέσον, τις φαίη ; ὠέτιηι ρίαπε Ὠὶοίπιτη, αμέ 
λεπιαπμηι, αμὲ ἐς Ηογομηι 1 πιοπιηλη δ πιδαΐο ἱπέεν ἴεος δὲ ἡοιπὶπεε 
ϑέπεγο. 80 αἷθο Μαχ. 7γγ. Ὀίδ8. 14,1, 466. εἴσι δ᾽ αὐτοῦ φύσεις 
ἀθάνατοι δεύτεραι, θεοὶ καλούμεναι δεύτεροι ἐν μεθορίῳ γῆς καὶ 
οὐρανοῦ τεταγμένοι᾽ θεοῦ μὲν ἀσθενέστεροι, ἀνθρώπου δὲ ἱσχυρότε- 
ροι᾿ θεῶν μὲν ὑπηρέται, ἀνθρώπων δὲ ἐπιστάται θεῶν μὲν πλησιαί- 
τατοι, ἀνθρώπων δὲ ἐπιμελέστατοι. 14. Ὠ]88 15, 8. υἱῖ. 1, 275. ὅτω 
κἀνταῦθα κοινωνεῖ θεὸς μὲν δαίμονι κατὰ τὸ ἀθάνατον, δαίμων δὲ 
ἀνθρώπῳ κατὰ τὸ ἐμπαθὸς, ἄνθρωπος δὲ θηρίῳ κατὰ τὸ αἱσθήτικὸν, 
θηρίον δὲ φυτῷ κατὰ τὸ ἔμψυχον. ἴἀ. 1], 1. 1. 187. υἱξ. λαμβάνει 
τὸν Σάτυρον---δαίμονα φίλοινον : ἮΓΕ Ηεϊηρίυδ 1} τεάθῦβ “ νἱῆο- 
8.86 Π6μ4." Ὅλα σχἰμῆς τνογὰ του ὰ ἤανα ὑθοη ἀσίθομ. 80 4130 1.1- 
θ4η. Ογαῖ. ὅ45 Ὁ. καὶ Θεοὺς καὶ ἡμιθέους, καὶ τὸ τρίτον αὖ γένος. 
Αῃὰ 80 εἷἶϑο ἰῇ ἃ Ὀδϑυι} ραβϑαρα οὗ Ρ]υίαγοῃ, νι. Βοωυ]. 48. 
ἀλλὰ τὰς ἀρεταῖς ἀσκητὰς ψυχὰς παντάπασιν οἴεσθαι κατὰ φύσιν 
καὶ δίκην θείαν, ἐκ μὲν ἀνθρώπων εἰς ἥρωας, ἐκ δ᾽ ἡρώων εἰς δαίμο- 
νας, ἐκ δὲ δαιμόνων εἰς Θεοὺς ἀναφέρεσθαι: ὮΝΕΓΟ ἴῃς δἰυάοηϊ τ 11] 
οὔβεγνα ἃ βηδ οἰΐπιασ. Ατίβια. Τὶ 8, 284 Β. οὐ δαίμονας ἀλλὰ δαι- 
μονίους καλῶν. Ἐτοηι (ἢ 6 νγογὰβ Ἡ ΟΒ ργεςεάς δηὰ [ο]ϊονν, ᾿ΐ δρ- 
ῬΘΑΓΒ ἰῃαὶ δαίμονες δηὰ ἥρωες ᾿δά, ἴῃ (Π|8 νἱενν, ΠΕΑΕΪΥ ἴἢ6 δϑτηβ 
δἰ βρη βοδιίοη 86 ἴμδΐ δϑδοϊρηθα ἴο ποθὴ ὈΥ ἴῃ6 ἄγεεκβ. ὮὯὶ 
[Δετῖ, 8923. διβοηρ; (Πς ἀϊοῖϑ οὗὨἩ Ῥγιπαρόγαθ γεσογάβ (ἢΐ8: Θεοὺς μὲν 
δαιμόνων προτιμᾷν, ἥρωας δὲ ἀνθρώπων. Απά 90 Ρ᾽ηὰά. ΟἹ. 2, 2. 
τίνα Θεὸν, τιν᾽ ἤρωα, Τίνα δὲ ἄνδρα κεληδήσομεν.: ἰπϊϊαϊοὰ ΕΥ̓͂ 
Ηοτϑοο. 
ΤΙ ἡἰθτποιΐοη, πόνενεγ, ποιρῖν φεηετγαϊψ, 6 ἢοΐ αἰισα,ς οὔ- 

ϑεγνεά Ὁγ (6 οδγ ἰεδὶ δπά θεβϑὶ δυϊπογθ. Οης οἵ [ἢ τηοϑβὶ Γοιηδυ Καῦϊα 
ἀενίαιοη5 ἔγομη ἰΐ Τοοσιγα ἴη Επτρ. ῬΏσση. 614. ψἤοσγα ἢδ τη Κοξ 
ΕίδοοἸοθ οχοϊαίπι : ὦ --- θεῶν τῶν λευκοπώλων δώματα. 8ὅε6 {πε 
β΄ ΠΟ], οἡ Ευτρ. Ηδρο. 164. 
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νεκρών' ὃ 16, 21. καταγγέλλειν ἔθη. ΤΊ ΟἸαββιοαὶ 
ὙΤΙΓΟΓ5 ΧΡΓγΘββοα {[}18 Ὀγ εἰσάγειν δαιμόνια, οἵ εἰσφέρειν, 
ΟΥ εἰσηγεῖσθαι, οὗ ψϊοῃ ὙΥ οἰ8. ἀξ Ἐπί ὨῸΠΙΘΓΟῸΒ 
ΘΧΔΠΊΡΪ68; 8ἃ5 δῦ }8: καινὰ δαιμόνια εἰσηγεῖτο. Χο- 
πορῆ. 46 ἴδοι οἱ ἀϊοί. δοογδίβ. ἀδικεῖ Σωκράτης, οὖς 
μὲν ἡ πόλις νομίϑει θεοὺς, οὐ νομιίϑων, ἕτερα δὲ καινὰ δαι- 
μόνια εἰσηγούμενος. Ὦϊορσ. [,Δογῖ, ῷ, 4. εἰσφέρων. Ῥ]αΐ. 
878. ξενὰ παρεισάγων δαιμόνια. ΖΕ ΙΔ Ν΄. Η. 11], 8. 
ἐσῆγε ξένους δαίμονας. ὍὮϊο. (488. 882. καινὰ δαιμόνια 
ἀντεισφέροντες. “οβορί!. ο. Αρίοῃ. 2, 87. τιμωρία 
κατὰ τόν ξένον εἰσάγοντα θεὸν ὥριστο θάνατος. ΑἸἰηχοδί 
411 1ἈΠ6 ραβϑᾶρσαδ οἱθα ὮὉγ οῖβ. τθρογτὲ {6 οδ86 οὗ 
ϑοογαΐοδ, ᾿οβα ρα ς6Ω ογ 6 388 τὸ περὶ θεών και- 
γνοτομεῖν, Δη4 καινὴ διδαχὴ. ΄ 

18. ὅτι τὸν Ἰησοῦν "ὦ. τὴν ἀνάστασιν αὐτοῖς εὐηγγελί- 
ϑετο. Τῃθ86 (48 ἃρραδῖβ ὈΥ εὐηγγελίϑετο, ποί εὐγγε- 
λίδεται) ἅτ (6 τγογὰβ οὗ δι. Ζμζα: ἴοῦ Ῥαιὶ νουϊὰ 
ποῖ πάνθ δορὰ δὴ δχργοββίοῃ ἴῃ ἐῤὲδ βθῆ86 πη ἢ 

, ἴο Οτροϊδῃ8. 
᾿Ανάστασις Ὀθἰοηρθ ἢοΐ ΟὨΪ το Οὐγίδέ, Ὀυ (ο 

{Π6 ΤἝΒΌΓΓΘΟΙΟΩ ΟΥ̓ 41} (6 ἀδαά ὃν Ολγδέ. [4ᾳ. ἀ. 
“ φγθδοῆβα {6805, δηά {Π6 γϑβυγγθοίοη οὗ {Π6 686 
(ἢτουρσ εἰ ηι." Εαϊ..] ΟΥ̓ οι) 1686 Ῥδὺ! δά 
ΒΡΟΚθη. ἢρῃςε (ἢ6 Ψψογὰ 18 Πεα υβρά ἰῇ ἃ σϑηθγαὶ 
86η86. [ΠΟ βθοιῃβ ἴο Ὀ6 Πιηίεα δ ὈΥ {Π6 δγίίοἷθ. 

ΟἘάῖ1.}] Οὐομρᾶγα νοῦ. 81, 82 ἃ 88. ψῆθγε {ἢθγθ 18 
δάἀάεαὰ τῶν νεκρῶν. ΤἬθβ6 ἀοοίτγ 68, 1 τηυβί θ6 οὔ- 
ον, 6 6 ὑ8118}}}7 σοπ)]οϊηθα ὈγΥ 1[ῃ6 Αροξὶϊθ. 866 
4, 2. 24, 1δ. 1 (οτ. 1δ, 12. (Κυ!η.) 
ο ἔἀρτοα ΨΠῃ (ἢς Ἰρατηθα (ὐοιητηθηίΐδίου ἴῃ σοί! ηρ 
16 σοπμηοη ἱπίογργοίδιιοῃ οὐ {686 ψογάβ; νυ] 
σδη ΒΟΆΓΟΕΙΥ (ΒΙΠΚ ἤππ γυπιῆ8ἀ ἴῃ σίνίηρ {Π6 πη 408- 
᾿|ῆ6α σρηβισε ἢ (065 ἴο {Π6 ορ!πίοῃ οὗ (ἢτγυϑβοβίοιῃ 
δῃηὰ ( ευπιθηϊυβ, δηα βονογαὶ οδἰϊηθηὶ (ὐοτηηιρηζδᾶ- 
ἴοΓβ οὗ τηοήδθγῃ {ἰπ|68, ἃ5 δείάθη, ουβ, Ηδπιηοπά, 
ρϑησοῦ, Μογυβ, νδίοκηδον, ᾿οάάγιασο, δπὰ γ,ατ- 
Ῥυτγίοῃ, νγῇοβϑθ δγριιπηθηΐβ γα ποῦ 850 {π|11|6 485 Κυΐη. 
(δῇἤιοι. ΒϑΌΛΘΥ δηὰ οἰἤθιβ, Ἔδβδίθθπι ἢ 6), {Πδΐ τἢ8 
ΑἸ οηΙΔη5 ἴοοκ ἀνάστασις ἴ0Γ ἃ ροσάδδ.. "ΓῺ τη]8- 

. ἌΔΚΘ ὩΔΥ 866), ἱπήάδρά, ἰοὺ β,Γοβ8 ἴογ. βιιοσἢ θη] ρῃι- 
ΜΟΙ, 1. 20 
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δηθα Ῥογβοῃβ, θυ (85 δοϊάδῃ δηὰ οἵα υγρ6) βίσε 
ΝΥ ΝΘΙῈ δοουδίοπιοα ἴο ἀοΙ Ὗ νἱγίυεβ δηα νίοοπ, 
δηά τηδηγ οὗ 6 ρονοες οὗ πδίυγο, ἴ{ 18 1Π6 1685 5ῸΓ- 
ῬΓΟΙΠΕ: Α5 ἰο {πΠ6 ἀγρυπηθηΐ, {πδὲ τ 5ο, Ρδὺ] πηυϑὲ 
Ἄν βροίκθη νῖτῃ Ὀ]Αιηοαῦὶα οὐβουγιίγ, (δαὶ 866 ΙΒ 

ὨΟΐΪ ΥΘΓΥ ΠΟΠΟΙΪιδῖνα; ἔῸΓ ΠΊΒΩΥ ΘΧΡΓΟΒ9ΙΟἢΒ οἵ (τὲ 
ΠΙΠη56 1 ἀγα ἔαγ ἔγοῃι οἷδᾶς δηα ρεγβρίουουβ. Απά 1 
Ῥϑὺϊ ἀρρ!]θα ἴο «6815 Ψῃδί ἢ6 δδυβ ἴῃ {0}. 11, 926. 
ἐγα εἶμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ δωὴ, (6 Υ τὴ πιϊδίδκε 
ἔπι ; δηά, ᾿ηἀδοά, αἱ νοσγ. 20., [ΘΟ Ὺ ΒΔΥ, δενίξδοντα τινα 
εἰσφέρεις τὰς ἀκοὰς ἡμῶν. ΒοδβΙ465, ὙῈ 8.6 ἴ0 ΘΑΓΙ [5 

᾿ς Σαϊηά {δὲ [Β6Γ6 ψ8β 80 το 1Π6 1658 σἤβϑηςα [ὺσ 
{ἢδ) ἰο υπάογείδηα δι. Ῥαυΐ, βίησε ἴο ἐλθηι ἢ 8 δίγοηξ 
ΗΘ πη 8{|ς Ρἤγαβθ8 δηᾶ παγοὴ ΗἩθυγαιβι)8β νουϊὰ ᾿ὈῈ 
ΠῚ} 6 1 {6111 18]6, Θδρ οί ΠΥ 88 γα αν ΠΟ γϑαβοῦ [0 
ΒΌΡΡΟΒΒ (ἤδπὶ ἴο ἴδνθ ὕβθη νΘΓῪ διΐθῃςῖνα ἤθΆΓΟΓΒ, ΟΣ 
ΔΏΧΙΟΙΙΒ ΘΠΘ]ΌΪΓΟΓΒ ἰηἴο ἢ18 πηοδηϊηρ,. 

Αἴἶον 41}, βονδνοσ, (Πθγα 18 Ὡ0 Ὠδοθβϑὶ(υ ἰο δυδη- 
ἄοῃ [Π6 σομηηοη ἰηἰεγργοίδίϊοη, ἢ] ἢ 18 ποῖ ᾿|4 08 
ἴο ΔΩΥ δ8ϑυΐουϑ οὈ]θοίοῦ ; ἴῸΓ 88 ἴο (6 οϑ Ὑἢ]Ἱοῖ 
ΜΟῦΪα πδίυΓΑ ΠΥ ΟσΟΌΓΣ, πδηοῖν, (δὶ (Π6 ρ΄ ΓΑ] ἴῃ 
ξένων δαιμονίων ΤΟΟΌΪΓΟΒ υ8 (0 ἀλλίμμ ἐωο ροάς ἴὶ 
106 σοτΓΕΒΡΟΠΟΪΏΣ ΠΘΙΏΡΟΣ οὗὨ (6 βοηΐθηςθ, ἐξ 18 
βυηοϊοης ἰο δῆβδνψοῦ (στ 0], Αἀδηΐ, δηά᾿ Βρ. 
Ῥδδγοθ) (Παῖ {Π6 ρῥίαγαὶ 18 υβοά ἔῸΓ [Π6 5: ηρυϊαγ ; 85 
ἢ Ψ6Ι. 428. ὡς τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασι, 
τηθϑηΐϊηρ γαέιδ. ΑΒ ἴῃ δααἀγοβϑίηρ ποῖα ῬαῸΪ σουϊὰ 
ΒΡΘΔΚ ποΐ οηἱν οἵ σοά, Ρυΐ οἵ 9688, 1Π6 δὅοη οὗ οὔ, 
{ΠΥ νου] Θα5}}ν βϑΌρροβα ἢϊπ|ὶ ἴ0 ϑρεᾶῖϊ οἵ ἱνο ροάξ. 

19. ἐχιλαβόμενοί τε αὐτοῦ, αε. Μδηγ (Οὐοιημπηρηία- 
ἴογΒ, ἃ8 ΒοζΖα, Ριβοδίογ, δηᾶ ϑοἢ δυβῃοσ, ἰηΐοσ ἰγοῖὰ 
{818 ἜΧΡγθβϑίοη, [δὶ Ῥα0] γγ88 ἔογο ΟΪΥ ἀρργεῃθηάοά, 
δηά ἰδκϑη Ὀεοίογα ἐπ σοιιγὶ οὗὨ Ατδορδρ!8, βίης ὑπαὶ 
88 ἃ (τ  ηδὶ ἴὸγ [Π6 ττῖα] οὗ γχροαΐ οἴἴδηςθβ δραίηβί 
ΤΏΟΥ̓ΆΪβ Δηἀ ΓΕΙΙρΡΊΟΩ ; δηά ἴο Ιηἰτοάσος 6 ΨΟΓΒΠΡ 
οἵ ἐοτεῖρῃ ροάβ νδϑ, ὈγῪῚ (ἢ6 ἰαν, ἃ σδρίίαὶ. οἤδῃοθ. 
Βιυὲ ἴμϑγο 18 ΠῸ ύὸρ παῖ το Δρργοβοηάθα ἰδὲ 
νἱο θη ἷΐγ. [0 18 ρῥγοῦδθϊα (ἢδὶ (6 οουτὶ οὗ ΑτΤθρο- 
Ῥαρυβ δά, δίησα [ἢ {{π|6 οὗ δοογδίθβ ({Π͵Κὸ [Π6 σουσίδ 
οὗ Ἰηηυϊδιίίοη ἔογ {πὸ 481 [δ] σοπίυγγ) αιδάυ δ! ῦ 
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ἈρΔιΘαῖ πιο ἢ ΟΥ̓ [18 ἀποίεηξ 86 νου ΕΥ̓ 1Π [Πα τοβρεῦί. 
Βεβ: 488 (48 ἵζυϊποεὶ οὔβογνθβϑ) 1 ἀο65 ποῖ δρρεδὲ 
{παἰ ξένα δαιμόνια ΕΓΘ 80 Οὐΐοιι8 αἱ ΑΓ ΠΘΏ8; ΠΔΥ, 1ξ 
Β6δη8 (δαί πΠΚηῦνη 1) 6 1165 ν γα ἰίγοάιςδα (ἤσγα .Ὲ 
(5εε 186 ΓοἸητηθηίδίοῦβ Οἢ νοῦ. 106.) πη ϑοογαῖδβ 
Ὑ88 ζΠοηάειηηοα δοὶ 50 τηυςῇ ἴον ἑηέγοιιςϊην πειὺ 
δυάς, ἃ5 ἴοτ ἀαβρίβϑίησ δηὰ βοιηρ δ πουρῃῦ {Πο88 
ῃαι ΓΘ ΔΓ Υ νγουβῃ!ρροά : ΜΠ ἢ τᾶν ὃ6 ᾿Π}8- 
ἰταϊθα ἔσοιῃ ἐπαιοέπιοπέ, ἃ5 ἰὶ ἰ8 τοοοι δη ἢ Χοηῃ. 
Με. 1,1,1. ἀδικεῖ Σωκράτης, οὕς μὲν ἡ πόλις νομέξει 
θέους, οὐ νομίξων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων. [{ 18 
ὈΓΟΌΔΌΪ6 τῆδὲ {Π6}Γ συγ ΟΒ! ΜΝ ὰ8 8 ΓΟΠΡῚΥ Θχοϊ ο, 
8η4 {Πδὲ {Π6 Ὀοιίογ ἱποϊ!ηθἀ Ὀγσαρης ΡδαΪ Βεΐοσο τΠ6 
Ἀτγεοράᾶραϑβ, ἴῃ Ογοσ ἴο οδίδίη ἃ {Ὁ11|6Γ ἀχρ δηδιίοπ οὗ 
186 ἀοοίγηδβ ὑγορουπήθά ὈΚΥ δία; ψ}}}8 Οἴδογβ 
γηϊσ δ ΟἿΪΥ ᾶνα 1ῇ γἱονν 8η οσσαϑίοῃ οὗ ταῖς]. 
ΝῸΓ 18 ῃεγα ΔηΥ ἰὨϊηρ ἱπ {πὸ ψ ἢ οἷ8 Ὠδγιδίίοη ἢ δῖ 
ἰηἀἰςσδίθ8 ἃ ἐγίαί : τὸ Ὦανο πϑιέῃογ (ἢ 1ηα!οξπδηΐ ΟΥ̓ 
ΒΟΘΊΒΟΓ, ΠΟΙ (ῃ8 ἰπηἰογγορϑίοσγίιθβ οὗ ἠυάσοβ. ῬδῈ] 
ἀοδ5 ποῖ δ ἄάγθββ {Π6ῚῺ 85 7μαίσος; ὨΘΙΠΟΙ 068 ἢὰ 
ἰϊορί δΔῺΥ οχουραιίοη οὗ Π5 σοηάυςι. [Ιπάἀδοὰ, 1 
Βυϑρεοσίς (Πα Ῥαὰ] νὰβ ῶοΐ Ὀγτουρῇῆξ ἰο Αγδοράριβ, 88 
Ὀείογο {Π|6 σον οὗ Αγεορᾶριβίβ, Ὀπὲ (Πδι {Π6 μ͵δο6 
γγὰ8 86] οιθὰ 858 ἃ ῬγΟΡΘΓ ΟΠ6 ἴῸΓ 5:10 ἢ ἃ Ρυ] 5 οἢ- 
αυγγ, δηά ἴῃς Ατοορδᾶρθίβ ΠΟ 88  τἤθτα, 8841, ποΐ 
δ: οἠοὶυ, Βαϊ 28 ΡΒ Οϑορἤθσθ. [π 8ῃοτί, [8 ΝΠοΪὰ 
Βαθιη38 ἴο ὃῦδ 8δη δή νἱ ἢ ρἠϊϊοοορῆθγδ, δῃὰ ῃοΐ 
7μᾶνεδ. Ἡρησα ᾿ξ ἰ8 σογίδίη {πᾶὶ ἐκιλαμβάνω ψῈΪ 
δα (ἢ6 δ6ῆβ86 ἅρονθ δϑϑίσῃπϑα [ο 1{, ψῃΙΟἢ 689 
Οσσυγβ ἰῇ Μαίι. 11, 81., 10Κα6 9, 47. 14, 4., Δοὶδ 
ὦ8, 19. ὙΠοο βθοπὶβ ἰὸ ὑβ δὴ 6]}}ρ818 οἱ χειρὸς, 
ἮΝ 15 ΟΧργδϑβθα ἴῃ Μδγκ 8, 928. Χεϑη. 46 Εδθριθ!]. 
1, 18., Δηά οἴοη. 

ΤἼ6 ψογάβ, “" πιαᾶν ψ Κηον," αἷἶδὸ σοπῆγηι {Π|18 

ἕ Αδὰ {8 ἀρρδδσε ἔγοιῃ {πε οἱ ονν πῇ ραϑϑϑρε οὗ Αἰἤθῃ. 0, 8372. 
δροεϊκίρ᾽ οὗ ἐἰ Αἰμοπίάπϑ : τούξοις ὄπάρχει ταυτ᾽ ἐπειδὴ τοὺς θεοὺς 
σέβονσιν᾽ ἀπέλαυσαν ἄρα σέβοντες ὑμᾶς ὡς δὺ φῃς τι ἣ τι Αἴγνπτον 
αὐτῶν τὴν πόλεν πεποίηκας ἀντ᾽ ᾿Αθηνῶν ἰοῦ φαϑέμβρθ ;ὃ88 668 
φίνεη ὕυρ ὕὑγ ΒΟ ΓΘῪ ὯΒ ἱγγοτη ει δ0}ν Ἢ . ΚΏΔῪ, δονναυεγ, ὕε 
ΟΓΥ ὙΠ} εἰηδηἀδα ὈΥ γε ηρ, [ῸΣ τι, τιν᾽, δι, ἔωυς πεποίηκας, πε- 
ποιηκασ᾽ Ἶ. 6. πεποιήκασι. 

Φος 
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Υρι 1 δᾶανα ποϊεᾶ {Π6 ἔν Ῥάβδαροθ: Ευτίρ. 
ῬΡμῃφη. 1490. δ] Υ. Ἡ. 8, 1. Ηρτζοάιδη 4, ἃ, 8. 
Ροϊγὺ. 44, ὅδ, 9. Τῃριϊβί. Ρ. 19. [Ιῃ (πα δβἰηρῳίας 15 
15 ἔλτ τηογα ἰγεαυδηΐ : Ὀυΐ 1 Βοιῃθίϊπι|68 οΟὐςιΓ8 [ἢ 8 
βοσί οἵ υϑἱ 4416 βεῆβ6, Ὠρίνψθοη θα ᾳηά ἠδατίηφ. 

21. ἐπιδημοῦντες ξένοι, ““ (6 δίγδηροιβ ᾧ ΠΟ βοϊουγῃ 
{πογο.᾽" δοίη (οιμιμοηίδίογα (Ἰῃο]υάϊης Ποάακ.) 
ἀπ ϊπΚ (παι Π]18 ἰαγπλ γοίθγβ ἰο [86 γουῃρ πο} βοά 
ΒΟΥ ψὸ ΨΟγΘ βθηΐ ἔτοῃῃμ 4}} ραγίβ ίο βίυδῃυ δὲ 
Ατἰῆθη8. Βυΐ [18 βοοβ ᾿πἰηρ (Π86 5686 ίοο 
ταις. ιυοδοιι5 15 οὗ ορίῃϊοη παῖ 1ξ 88 ΓΟξΟΓΦΉΟΘ 
ἴο {πὰϊ παλθγουβ οσγάογ δὲ Αἰ8η8 ςφ}]6ἀ (Π6 μέταζκο.. 
“Απῃά (18 αἰδπι!ηςιο (βαγ8 ἢ6) Ὀοϑίνγοθῃ τΠ6 ἀστοὶ 
δΔηᾳ ξένοι 5 (6 Γ6 νῈΓῪ ἰτοηαθης. ὙΠ6 ἀστοὶ φου- 
φἰάοτρα {παοζηβϑοῖνοβ 898 ΔΙοῃβ ρῬοββθββιῃ ΔΏΥ ΓΔῊΚ. 
ΑΙΙ ι}) τοϑὲ ποῦ ἱποϊυάοα ᾿ηαἸβοτι μα ϑίο γ᾽ πάος 
{πΠ6 Ὠϑίηθ ξέναι. ΤΉΘΥ ΓΔ] ]εἀ {προιηεοίνεα (6 2258 
ἐηδαῤἰίαηῖς, τῃ6 αὐτοχθόνες ; (86 Γαδῖ {Π6Υ 5ιγ]64 ποιῷ 
οὐμιεῦα. (ὑη {Π]18 δυυῦ)οοϊς {Π|6ΓῸ 18 ἃ ΥΘΓῪ ἰηϑίγιςενα 
Ρᾶββᾶρθ ἰῇ ἰῃ6 Ῥαηδίποηδίοα οὐ Ασιβϑιὶα., Ἀἤθσα ἢς 
588: ξένοι καὶ πολῖται μονῇ τῇ γῇ ταύτῃ τρέκωσι διη- 
Αἥσθαι. ΟἹ μὲν γὰρ ἄλλα, καβάπερ θέαν καταλαβόντες, 
οὕτω ταῦτα κρίνουσιν, οὐ τῷ μάλλον ἑαυταῖς προσήκειμ τῶν 
χωρίων τοὺς ἄλλους ἀφορίφοντες, ἀλλὰ τῷ φθῆναι καταα- 
χόντες" καὶ ξένους ὁνομάϑουσι τοὺς δευτέρους ἐλθόντας" 
ἀγνοοῦντες ὅτι πάντες ὁμοίως εἰσὶ ξένοι, μᾶλλον δὲ αὐτὼ 
πρῶτοι ξέμο; καὶ τοσοῦτον τῶν δημοποιητώμ οἷς αὐσὰ 
καιοῦνται. διαφέρουσιν, ὅσον οὐ κριθέντες ἄξιοι τῆς πολι- 
τείας, ἀλλ᾽ εἰσβιασάμενοι προνβάλλοωντο τὴν. πατρίδα, 

ὥσπερ. ὅπλων ἀπορίᾳ τῷ φανέντι χρησάμενοι" μόνοις δ᾽ 
ὑμῖν (ΑἸΒοηΙΘηβῖθιι8) ὑπάρχει καθαρὰν εὐγενειάν τε καὶ 
πολιτείαν αὐχῆσαι" καὶ δυοῖν ὄντων ὀνομάτοιν, ἑκάτερον 
κύριόν ἐστι τὴ χώρᾳ διὰ τὸ ἕτερον, εἰκότως" οἵ τε γὰρ. ξῴμι 
διὰ τοὺς ἄλλους παλίτας γνησίους ὄντας ἐνέχονται τῷ, ᾿ 
ἤματι, οἶτε πολῖται βεβαιοῦςι τὴν ἐνωνυμίαν τῷ δα μέ 

ξενων εἶναι τὸ ἐξ ἀργῷς. Τἢβ Ραββδρθ δχοβαβιηιν 
1Π δ ταῖθϑ {Π6 ἔγα 8 ἔοτςθβ οἵ ἐπιδημοῦντες, ἰο ψἰς ἢ (6 
ξοΠ]Πον ας ὑ6ᾺΓ ἃ ϑίγοηρ εἴην. [χοίφῃ ψευ. Ηἰδῖ. 
τοὺς ξένους ἐπιδημοῦντας. δ΄᾽' πηρ]]ς. Ο. 87. Ἐρίοίει, 
τοὺς ξενοὺς τοὺς ἐπιδημούχτᾳς ἡμῖφ. ΖΈλιλη, ΑΓ. 8, 14. 
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Ταῖς ξένοις τοῖς ἐνεπιδημοῦσιν. Ὀϊοάον. δῖε. 1η ΕχοΘερ. 
δένωως παρεπιδημοῶντας. Ιῃ 6 Ερίβί. ἴο {π6 ΗΘθ- 
Ὀγενβ 6 Βανα ξένους καὶ παρεπιδήμους. Απά ἴῃ Ὠ).- 

᾿ ΟΕ ΓΟἢ 8, Βροδκίηρ. οὗ ΔΙΒΘΏΒ, τῶν ξένων παρεπιδη- 
μούντας. Διατρέχουσί ὃἂε τινες ἐν τῇ πόλει λογογράφοι, 
σείοντες τοὺς παρεπιδημοῦντας καὶ εὐπόρους τῶν ξένων. 
ὙΤΠΘΟΡὨταβίυβ, ἴοο, οἡ [86 βδῖη6 οἰΐγ, Ἰπέγοάισοβ [ῃ6 
[ΑἸ Καῖῖνθ βθγβοη 88 δχοίαἰτηῖηρ, Ὡς ἄξιοι γεγόνασιν οἱ 
πυροὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ! καὶ, ὡς πολλοὶ ἐπιδημοῦσι ξένοι! 
Απά δδηθο. (. 6. β84γ8 οὗ Ηεἰνία, “" Ν]]α οἰν [88 ε5ὲ 
ὉΔῚ τραρηδιη ρδύοπὶ ρδγοργίηθ τι] τ 1 18 Ὡρῇ 
1ῃνθη 48. Νο ψοηάογ, ἴμθη, τηδῖ ἴο “4ὲλόης, τῆς 
ἔλιηοις βεδιρογί, (Π6 ἰθιρ!α οὗ [6 Μιυ865, δῃὰ {Π6 
θεαί οὗ 80] 6ῆςθ6, 80 ΙΏΔΩΥ 5{Γδηρογ5 Βδῃουϊά ἤδνθ γα - 
βογίϑεὶ. (Ῥυγσδβιβ.) 

Κγρκο οδδιβ εἴ [ο]ονίηρ 1ΠΠππ8ἰγαϊέοη οὗὐἁἨ {ἢ} 8 
δ} οι. 

“. ΤὨς ἱῃῃδοϊδηθ οὗ ΑΙΠΘῺΒ ψογὸ ἀϊνιάοἀ ἰηίρ 
πολίται, μετοίκοι, Δηἀ δένοι. (866 Πειηοϑίῃ. δάν. Αὐίβ- 
ἱροταῖ. Ρ. 482.)}ὺ Οηἱϊγν ἰδ πολίται (1, 6. {86 ἀστοὶ) 
δος (ἢ ξένοι ἀτὸ Ορροδβϑὰ [ἢ ἃ τῇογε δχίβηβίνα 86η86 : 
Ἀγ ψΒοὮ (6 ἰαίοΣ σομργεϊβθηαθά δοΐξῃ [6 μετοίκοι 
δηά τἢ6 ξένοι. Ηδηςο (ἢ6 αυσϑίίοη ἃγ868 ὙΠ ΘίΠ ΟΣ 
ἐπ6 ἐπιδημοῦντες ξένοι ἃξὸ ἴθ 6 ἰδκοη [ἢ ἐἢ 18. ΠΊΟΓΕ 
οσιθηδοά β6η86, 85 ἀθηοίίζηρ 8}} (ἢ δένοι, νὶΖ. ψῇῆο 
δὰ ποῖ {86 288 οὐυξέα δ, ΟΥ ΟὨΪΥ (Πο86 ψῆο δὰ {Ποῦ 
ἤχοα δμλίδίίοη δὶ Αἰ ΘἢΒ ; 88 ορροβθά [ο ΒΟ)ΟἸΓΏΘΓΒ. 
1 Βηά [86 ρῆγαβα υβεα ΟἿΥ 1 [86 5Β.ΓΙΟΙΘΣ Β6Ώ86; 88 
ἴη. ΠΘΟΡἢγ. (θονα οἰ6α), Ποιηοϑίς. ἴῃ Νϑδθγ. ῥ, 
δῷ. ξένων δ᾽ οὐ πάνυ ἐξιδημία ἦν αὐτόθι. Τγουγρ. ἀν. 
ΤΙ, δοοτγαῖ. Ρ. 126. οὐ μόνον πολίτης ἀλλὰ καὶ ξένος ἐν τοῖς 
ἔμπροσθεν χρόνοις ἐπιδεδημηκὼς. Τ[Ιλχοίλ α14]. τηᾶΓ. 
)ος. οἱ Οαΐ, Ρ-. 189. τοὺς ἐπιδημοῦντας τῶν ξένων: ὃς ΨΥ, 
Ηΐδι. δδθονα εἰϊεά. Χοηορὰ. Μϑηι. Ρ. 460. τοὺς ἐπι- 
δημοῦντας ἐμ Δακεδαίμωνι ξένους. 1ἴ 566 Π|8, {ΠοΓαθίογο, 
αι (6 ποτὰ ᾿Αθηναίων 15 ἤοζα ἰο Ὀ6 ἰΔΚοἢ ἴῃ ἃ ΠΊΟΙΓΟ 
οχίθηβίνθ 86η86, 88 ἐποίμαϊπρ ἐδθ μετοίκοι. (ΚΥρΚΘΕ.) 

ΟΥ̓ ἼΠ6 πυΙΊΘΓΟῚΒ Ῥδβϑᾶρθθ ργοάυοεα Ὀγ Υ εἴ8Β.. ἐδ 6 
τηοϑὲ Δρροϑβεθ ἘΠ τες Αἰτοδαν οἱτ6 4) ὅγθ {δ6 
[οΠονίηρ. Ῥαυβδη. 1 ἀοοη. 22. ἐφόνευσε μὲν τοὺς ἐπι- 



δ0608 ΑΟΥΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΘΤΙΕ8, ΟΗΑΡ. ΧΤΊΙ. 

δημοῦντας των ξένων, ἐφόνευσε δὲ αὐτοὺς τοὺς Δηλίους. 
ἘΠΙΔς. 2, 96. παρόντων καὶ τῶν πολιτῶν καὶ ξένων, εἶ 
τόχοιεν ἐπιδημοῦντες. ΑἰὨΘῃ. Ρ. 679 Α. εχ Μδοβοῃο: 
ἄνθρωπος ξένος καὶ παραδημήσας ᾿Αθήνησιν πότε. 

ΤΗδ ορὶπίοη οὗ δβυϊσοριδ' ἰα βυρροτγίεα Ὀγ 2. στο- 
ον. 8π4 οἴποιβ : Ὀυΐ πηοϑῖ (οπππθηίδίοῦβ ῸΓ πϑαγὶν 
ἃ ἙΘΏΓΟΓΥ ἰᾶνὸ οϑρουβοά (Δηά 1 (Ὠϊηκ πιόγα γἰρἢ}γ) 
(ἢ6 νίονν οὗ {π6 βϑιιδ)]εςῖ ἰάκϑηὴ ὃν Κγρκο. 866 Αὐδιιὶ 
Οὐ. 964, Εδρῇεὶ ἴῃ ἰος., 7." 85 Οὐυγε, δηὰ Κυϊπ: 
ΟΥ 2, 10. 1 ν1}} οὴἷν δά, τπδΐ {Π6 γϑᾶβοῃ ἔογ (ἢ 6 
ἸΠΠΠΊΘΠΒ6 ΠΟΠΘΟΙΓΒ6 ΟΥ̓ βίγαΠρο ΓΒ ἴγοπη ΘΝΟΓΥ ρϑτγί οὗ 
1ῆ6 νψοιν]ὰ ἀγοβὸ το {Π6 Ὀουη 658 1 Θυα ἢ ΠΥ οἵ 1Π6 
Αἰτἰἢαπίαῃ σονεΓηπγθης ἰονναγάβ πο. 1.8 ῬαγΊο 68, 
1η. (αἴ πηοβέ σοῃδυπιπιδία οἵ 4}} Δη 6 πὶ ογαί! 8, ρΓθ- 
βονοα ὃν ΤΙυογαϊά65, 2, 89. 50} 1. 8ᾶγ8: τὴν τε 
γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις 
ἀπείργομέν τινα ἢ μαθήματος ἡ θεάματος, ὃ μὴ κρυφθὲν ἂν 
τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφεληθείη. Απάὰ ς. 87. 588 πιεά. 
ϑροδκίηρ οἵ {Π6 ρτγὶναίε ΠΠξ οὐἁὨ {Π᾿Δ ΑἸ ΠΘΠ8Π}8 : καὶ ἐς 
τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ᾽ ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψί- 
αν, οὐ δι’ ὀγγῆς τὸν πέλας, εἰ καθ᾽ ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, 
οὐδὲ ἀϑημίους μὲν λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστι- 
θέμενοι. , 

τῷ εἷς οὐδὲν ἔτεφον εὐκαίρουν. ΤῊ 8 86 6118 [0 ςΟΓΓΟ- 
Βροηᾷ (ο {Ππ6 [,Αἴη, “ Π0}}} ΓΟΙ πηδρ!8 νδοδηϊ.᾽" Εὐ- 
καίρειν 18 ἃ ΟΓά πηκηονη ἴο {Π6 Θδαγιοϑὲ δπὰ δεβί 
ΨΤΙΘΓΒ (ὙΠ 0.86 ἴῃ (ἢ15 Β6η86 σχολάδω), Δῃηα ΟΠΪΥ οο- 
συ 5 ἴῃ ἴἢ6 ἰαΐδ᾽ οἤ685; 88 Ῥοίυριυιβ, ΡΙαἴάγοῦ, Ῥηϊο, 
διο. ὅ6ε Κυρκε δηά 1 οθϑηθσ. [0 15 Ὀγ ΕἾἼΒΟΠΟΣ δηά 
δι γΖ γοοκοηθά δηγοηρ (ἢ6 ψοτγάβ οὗ (8 ΜαοἪοβάοηΐδη 
δηᾶ ΑἸεχδηάτγιδη αἰδἰθοῖ. 

41. ἢ λέγειν τι καὶ ἀκούειν καινότερον. Οἱ {Π6 ἸΙοχυδ- 
οἷν δηα γὰρα ἴῸγ πονϑὶυ οἵ ἴῃἢ6 ΑἰΠδηΐδη8, δηὰ οὗ 
(Ποῖν θυΒυ Δη4 ὈΓΥΪΏρ᾽ ΟἸΙΓΙΟΒΙΥ 1ηἴο θοΙἢ ρΡυδὶὶς δηὰ 
Ρτίναϊο δῇδιγβ, η΄ Ψ οἢ ἴΠ6 Θηαυΐγογ σουϊά ἤανθ το 
σοησΘΓῃ, 8] δηϊίοηΐ τυ 6 Γ8 οοἰποίάθ ψΠ} δι. [ΚῸ.Ὲ 

π ΟΥ̓ (8 {6 ῬΗΙοΪορίςαὶ ᾿}]υβἰτϑίογβ, εβρεοδ!ν Ῥ εἰβίοἴη, δυρμὶν 
Ὁ86 στὴ δοιιπάδηϊ οχϑιηρίθβ, οὗ ν᾽ Ὠΐοἢ 86 [ΟἸ οννῖπρ᾽ ἃγα 1ὴ6 τηοκὶ 
δρροεῖϊε : Ὠοῃγοϑίῃ. δὰ Ερίδι. ῬΒΠΙρΡρΡΙ, ἃς, ῬΒΠΙρρ. 1. ἡμεῖς δὲ, εἰ- 
ρήσεται γὰρ“ “ληθὲς, οὐδὲν ποιοῦντες ἐνθάδε καθήμεθα, μέλλοντες 
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ΤΠ ͵ονα οὗ χοβϑιρίηρ' δηἀ παν 18 εν! ἀδηΐ ἔγοπι (ἢ6 
ἰαοί (ἢδι {ποτ ογα δὲ Αἰ ἤθη ρ]ᾶς 68 ςδ]}]εα λεσχαὶ, 
Ϊ. 6. ροϑϑίρι ηρ ἢσι868 (σογγοϑροηάϊηρ ἴο οὔκ οοὔξο- 
ἠοι865) ἀδνοίοα ἰο {6 γϑοθρίϊοη οὗ ρδϑιβοῇβ ψῆο τηϑΐ 
ἰοροῖποῦ ἴο ἤθᾶγ δηᾶ 16}} πονβ. ΟΥ τἴθ86 Μευγϑβ. 
ΑἸῇ. Αἰ. Ρ. 168. ἐ6}18 τι ἰΠ6γα ψογα 860. ΤΊια πόσα 
ΓΘΒρΘοῖ Ὁ ]6 ̓ ὩΠἰΔη18 υϑ6α ἰ0 ταβοτγί ἰο {116 ἱατρεῖα 
(τορος οΚ ἐδδ σευ βθοη5), δῃα κουρεῖα (5805 οὗἉ ἐλθ δα;- 
δον"). 

 τηυβϑί 6 τοιῃδγκοά, {παΐ καινότερον 18 οΓ καινὸν, 
{πΠ6 σοηηραγδίϊνο ἴογ (Π6 ροβιινα. 
ες Ὡῷ, Ἰῃ {Π|18 αἀἸδσοῦΓθ6. (50. δι  ΠΘ ΠΕΪΥ σΠαγδοίογίβο 
Ὀγ ἀδορίἢ οὗ {πουρἢΐ, ᾿50141{γὺ οὗ βϑημπιθηΐῖ, δηά 
ΘΠΘΟΓΡῪ οἵ ἀϊςτ!οῃ,)} 11 ταιιϑὲ θ6 ορβοινϑά, {Π6 Αροβίὶθ 
Βα ῖν δοσοιηπιοίεαίαβ ἢ! 1561 τὼ {Π6 αἰγουϊηδίδηςοϑβ 
οἵ 18 ἤδθᾶγοσβ. [Ιἡ τ)|6 ἢνβί ρίδοθ ἢ ἰγϑαΐῖβ οἵ {6 δχ- 
᾿βίθησα οἵ οὔθ ἴσα (σοά ; τΠδῃ Θη]οΟἱ 8 ἃ Ῥυτγεῦ πηοά 6 
οἵἨ ψογβῃ!ρριην Ὠϊηὶ; αἴϊογ ννιςἢ δ τηδιπίϑίηβ (6 
{τᾺ}} οὗ (Π6 ἀοοίτηθ οὗ 6518. 

ἼΠ6 ρῥἴδῃ οὗἨ (π6 ἀϊβοοῦγβθ 18 (ἢιι8 14 ἀοψηῃ ὈῪ 
ϑοποοίίσοη: “Τῆς  χογάλιπι σοηίδιηβ {πΠ6 οσοαβίοη 
ψ ἢ1ο}} ἰεα ἴο ἢ158 Δα ἀγϑϑϑίηρ {Π δῖ ; ὨΔΠΊΟΙΥ, {Π6}Γ δει- 
σιδαιμονία, Δα ΜΟΓΒΠΪΡ οὗἁἨ δὴ υηκηόνη Οοἀ (νογ. 44 
δι 28). ΤΠ δροροξδίἐϊοη 15 1}}}8: 1 δηηοῦηςα ἴο γοῦ 
ψ ἢο δὶ ἀπκηονῃ ΟΟά 18 (νοῦ. 8). ΤΠ Οοηβγπια- 
ἐϊοη σοη δὶ, 181, δῇ δῃηυποίδίοη οὗ {Π6 τὰ ἄος- 

ἀεὶ καὶ ψηφιξόμενοι, καὶ πυνθανόμενοι κατὰ τὴν ἀγορὰν, εἴ τι λέγε- 
ται νεώτερον. ΤὨυςγά. 8, 88. μετὰ καινότητος μὲν λόγου ἀπατᾶσθαι 
ἄριστοι" οτα {Π6 ϑομο] δῖ γα 8: τοῦτα πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους 
αἰνίττεται; οὐδὲν τι μελετῶντας, πλὴν λέγειν τι καὶ ἀκούειν καινὸν. 
[ννῃ]οἢ οὐδογναϊΐοη βεθηβ ἴο ἤδνα συπι6, ηοΐ ἔγοιῃ ἴΠπ6 ΘΑΓΙΥ 86}10- 
Ἰἰαδῖ5, Ὀύι ἔγοτ) ϑοῖὴθ πηυάδγη οὔθ, ῆο 866 π)5 ἴο ἤδνε ἢδα {}}18 μ88- 
δϑίζε οἵ 81. [κα ἴῃ νίενν. Ἐαϊ ὙΒδορῆγ. ΟΠδγ. 8. περὶ λογοποΐας 
(οη ἐτοϑϑὶ μίἢμ) ἐρωτήσας, πόθεν σὺ, καὶ, τί λέγεις ; καὶ ἔχεις περὶ 
τοῦδε, εἰπεῖν καινὸν, καὶ ἐπιβαλὼν ἐρωτᾷν, μὴ λέγεταί τι καινότερον ; 
Ατ᾽βίορὶ. Εοοϊ. 574. ἃ Εαᾳ. 975. ῬΏΙο Φ, 381, 88. γῆς καὶ θαλάσσης 
ἄχρι τῶν περάτων ἀφικνεῖται, ἵνα ἴδῃ τι πλεῖον ἣ ἀκούσῃ καινότερον. 
66 αἷἶ5εο ῬὨιΐοοιΓ. δ19 Α. 

ἢ 1 τ ΔῪ ὃδ ροτγιηϊτιοα, ἰῃ ρμαβδϑίηρ, ἴο οὔβεγνα ἴδε βίσοηρ γεβϑεω- 
Ὀϊλῆος ὑὈείψοεη [86 ΑἸ δοηἶδἢ8 δηή ἴῃ6 σηοάδγῃ Εγδαησοΐ, ννῆο 8:6 [11 - 
{16 αἰϊογεὰ ἔγοπῃ ἴμθ δηιθηῖ Οδι}}8, ἃ8 (ἢν δὲ ἀδβοσί θα ὈΥ ϑίγαθο, 
Ἀϊὶοάογι, Οββασ, δηὰ οἴμοσ νυγ [ο γ5. 
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ἐτῖηα (νοῦ. 94---.ῳ98): ΦάΪγ, δὴ ἱπάϊγοοῖ ὀχβογίδιοη ἰο 
διῖ5 Πασοῦβ ἴο γορυϊδλίς (δοὶγ ᾿ἶνθβ δοοογαάϊηρ [0 115 
ΡῬτεοοορίβ (40, 80): Ὑ ἢ τῃ6 γοαϑοη δἠἀεά (νογ. 81). 

Καυϊηοοῖ, δηὰ δοῖβ οἰεσβ, {ΠῚ Κ [παι νὰ ἤδνα ΟἿΪΚ 
ἃ »αγί οἵ ναὶ δί. Ραδὰ] 8814 : ἴῃ ψιϊοῆ, μόνονοσ, 1 
σδϑηποὶ ἀργοθ ποτ ἤδη. ὙΠΟΥῪ βθοῖ ἴο ἰογρεὶ (88 
ΠΟΥ 90 αἰά ἴἢ 188 ολ86 οὗἁ δίβρῃοῃ) ἰδαΐ [Π6 ΑΡροβεὶβθ 
γγ»88 ἐπίεγταρίεα ; οἰμανίθ6, Β6 ψουὰ πηάἀουδίραϊν 
ἢανα ρῥγοςθϑδά τηυςῇ ἔτ ΘΓ. 

φῷῳ͵ σταθεὶς, ᾿. 6. “Ὀοΐηρ 8εῖ ὺὑρ ἴο Βρϑᾶκ." 80 
Πγοορῖι. 470. ἐν ῥητρῇσι δημοτῶν σταθεὶς’ ἩὮΕΓΘ 
ἼΖοίΖοθ οχρίαϊῃβ ῥητρῃσι ὈΥ δημηγορίαις. Οἡ 1ἢ} 15 
ῥάϊοπι 1 να Ὀεΐαγο ἰγοαιθα : δηὐ ἔοσ [υσίπος 1Ππ|5|Γὰ- 
ὕοη οὗ 1ξ τινὲ γείογ εἰς τοδάοσ ἴο δ ο] ἴῃ ἈΩΡῊΝ 

4, καιτὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστὲ ὑμᾶ Ρ. 
ΤΡα Ὀεβὲ οὐἱο5, ἔογ {Π6 48 ἱψο τε ταεῖ δι, {Χππ οἱ 
ἐς δηιθης οἤθ8 ( γυϑβϑοβίοῃι, ἢανθ Ὀεθ ρΡῥτγεί(Υ 
πιο ἀργοῦ ἰμδὲ δεισιδαιμῶὼν τηϑέ ἢδΓΘ πᾶνε (ἢθ 
ξοοά 560,86 : ἴον ἰἰ 185 ἃ ψογά οὗ τηϊάἀϊδ6 εἰρη! βοδίίοι, 
4ηὦ ξυδοοριθία οὗ ἵνο βθῆ8ε8β. Μδηγυν δχϑιρίεβ οὗ 
ὈοΙδ ὃῖα ργοάθοθα ὈΥ {πα Ῥμιηοϊορίο!λὶ 1Ππέγαίοεβ. 
(Θϑρϑολ!ν ὟΥ οἴβ.) ἴσο θα οὐ θυ υῪ ἀρβθ. ΤΏ15, 
1ηἀθοά, 18 ἦεν δο τηδηϊίθϑς ἔτοηι [6 ΨΈΓῪ ΠΟΙ ΡΙΟΧΙΟΩ 
οὗ τ86 ψϑοῖὶθ βεηΐθησθ ἰπδὶ το ΟὯΘ δοιῃροίομί! Υ 
νεγβοά ἴω ατοοκ ΠΕΡΆΠΙΤΕ 80 ἀοιδὲ 1. Ηδά {δε 
ΤΩΘΘΠΪΠΩ ΘΟΠΊΠΙΟΌΪΥ δϑογ θὰ ἰο δεισιδομμονεστέρους 
Ὀδ6θη ἰὰς Ο6 [ηἰοπαφα Ὦγ [86 Αροϑβι6, ἢ6 ἀϑμ1 τοὶ 
μᾶνα υϑοά εἰἴθοῦ κατὰ πάντα, Ὠος θεωρώ. ἘΒ651465, 
Ὀοίοσε 80 δυρυϑὶ ἃ οουτί, [Π6 Αροβίίθ σου ]ὰ βυγοὶγ 
ποῖ ἢδνα {8115 δἰ ΔΓΙΠΕῚΥ ν]οϊδίοαά ἀδοογυτῃ ; ὙΠ ΘΓΘΆΒ, 
δοσοτάϊηρ ἴο ἰῃ6 τποάϑ οὗ ᾿ηξογργοίδίιοη ἢγϑι τη θῃ- 
«ἰἸομοα, 6 ΟρΡΘ.8 δ18 ἀἰδοουγβο ἰἢ ἃ σοῃοἸ]ΠἸΔίΌΓΥ τὩ8}- 
ὩΘΓ, ταί οῦ σοι ϑησίηρ ἔμ οῖγ διιδοξιωθης ἰο γα] ρίοῃ, 
88 [ΔΓ 88 ΠΟΥ Ὑ6ΓΘ ἰηΐογιηρά οὗ 115 ἔστι σμαγασίογ. ὃ 
δεο Ουάποείῃ δρ. Βυ κίον. 

ἘΞ ὙΠδι {8 σοχητηδηάαιοη τῦῶθ ποῖ δἰ(ομεῖ ΕΣ ὑπηγεγί εὐ, [85 
θ66Β ΔΟΒΠ ΔΒΕΥ ργυνοὰ ὃὈγ (Π6 ΡΣ οΙορίεῖδ; ἴθ τ Ἀ026 οἰϊοιίοιο 1 δὐὰ 
(Π6 ΤΟΙ ονρῖηρ. οϊεωνο δρ. 5.80). οβ δορῆ. Ἂὗχ). ς, 100. ᾿Αθηναῖοι 
76 γὰρ ἐν τοιούτοις ἐπιμελεῖς ὄμτες, καὶ τὰ πρὸς Θεοὺς ὅσιοι. 80 
(ἔα. (0]. 260. εἰ τὰς γ᾽ ̓ Αθήνας φασὶ θοοσεβεστάτας Εἶναι. ἃ μά. 
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Ἐὼγ ἃ ἀοίᾳἰ! οὗἉἨ [ῃ6 γι ἔογος δηά νϑγίοιιϑ δρμ)ἷςᾶ- 
{105 οὗ {πΠ6 φογᾷ δεισιδομμων, 1 τηιχϑέ (ἢ 6 ταδάϑυ ἴο (ἢ6 
ἸηφϑΓΟΥΥ Πιββογίδιοη (ον 80 ς ἢ ἰ{ 18) οὗ Ὁγ. Ηδει- 
Ἰη0Πη4 ; 88 σοηίδίηπ ὈΥ ἔλγ [Π6 τηοβὶ φοιῃμ]δϑίθ ἃς- 
οομηΐ ΘΥΘΡ γρῖί σίνοη. 

{| μβα5 θθθὴ ὉΥ βοῆς (πουρῃς (ηδὲ δὲ. Ῥᾳὺ] πρῶ 
μιαροσείῃ δναρίου ἃ ἴθγία οὗ ἀομρέξα! πιθαίπρ. Βυς 
1818 φόθιἢ8 γϑπιορ ἰοο τ (ἢ ; ΔηἋ τΟΓΘΟνΟΣ ἰ8 σον 
δἰβῖφης ἢ (ῃ6 ἔτδηξ. διὰ ὀρθὴ οἈβγδείου οὗ [8 
Αροβίϊθ. [5 ἰφ ργόῦδαθὶο (μδὲ ἢ6 ᾿88 ρὲ δεσυδὶπίρ4 
νι τἢ [6 δαά 56η86 οὗ {πὰ ψοτγᾷ ; ψἢ 116, οἱ 6 οἷδε 
δηα, {μ6 φορά οὔβ ψουϊᾷ Ὀ6 80 βἰπλ} 18 ἴο ςογίδίῃ 
Ηδῦτον ρἤγαδα8 88 (0 06 τοῦθ [Κογ ἴα ὃ6 οἰοδαδῃ. 
7 19 τριηδικαῦ!α, Ὠονανοσ, ἰπδὲ (δ6 ψοκά οσοιτϑ ἴῃ 
ὯΟ ΟΠ ραᾶβ88ᾶρα οὗ (ἢε ΟΪάὰ οὐ Νὸν Τοβίδιηθηϊ, 

29, διερχόμενος, ““ Ῥαββίηρσ ἰὨτοιρῇ Ρ δὰ ἀοόονη 
γ Ὸ} οἱϊγ.᾽" ᾿Αναθεωρών τὰ δεβάσματα ὑμῶν : ἴπΠ6 ἀνὰ 
8661}8 ἰὸ 6 ἰπίθηϑινο. 

28, Τὰ σεβάσματα ὑμών. ΤἼΘ ὅγγ. ΓΟΏἄ6ΓΒ, “ὁ ἰθιὰ- 
Ὀἷα νοϑίγα : ἢ δηὰ {η6 ψ υἱρ. δηὰ ΖΕ ΒΙορ., ““ Β᾽ πη 6 ογα 
νοϑίεα." δο6 τοάσξῃ (Ομ οηίδίοσβ, 845 6 ΠὨΐΪδυ, 

Ο. ᾿οοδ. εἴτις γῆ Θεὸς ἐπίσταται Τιμαῖε σεβίϑειν, ἥδε τοῦθ᾽ ὑπερφέ- 
ρει. Ευτίρ. Ηεξγαρὶ. 896. (ϑροθκίωρ οὗ Αἰβθῃθ) : ὄχεις ὅδο» τιν᾽ ὦ 
ξόλις δίκαιον" (οὐ χρὴ πότε τόδ᾽ ἀφελέσθαι) τιμᾷν Θεούς. 

Ψαϊς ποῦ, ἴοο, ἰὰ 8 ϑαῦολι, τοηεῖθβ ᾿λδιΑ ΜΕΘ ΜΦΑΕΙ͂ΝΕΣ υαΐδδὸ 
τεϊαἰοδοι; ἀμ οὔβεγνθβ, ἰδὲ [Βογ6 9 ἃ Ὡγυοἢ) ἴο 6 ργρΟΘα 
ἴω Ῥ]αίο 8 ὦ ΑἸοϊδ. ἴ. ὁ. 148 Ε. ϑοριθιοοῖεθ ἴμε τετωλτὶ 8) τυγοῦο, δὲ 
4 νΦΥ δήναηοορα δρθ, 8 οἷο ἀγοθθδ ἴῃ ῥγαΐίθο οὗ τἰιὸ ρέσίν οὗ ὲβ 
φολμῖνυ, οἰ] ἰμε (4, δὶ (ο]. ἰᾳ. νοι, αἵ υ. 1187, ἢ6, υὐνῶον (ἢ 
γΡεσβοῦ οἵ (ξ ρυᾳ, ὕθθτβ ἴῃς Βαμρυγαῦϊο. θαι ϊ ΠΟῺΥ : τὸ γ᾽ εὐσεβὰε 
Μόνοις παρ᾽ ὑμῖν» εὖρον ἀνθρώπων ἀγὼ. Τὸ ἔϊνεϑε ρα458ρε8 Ὑαϊεῖκ- 
ὨΒΘΓ 480 δι: Ὁ)οΐηβ κ)6 [] ουνμῖρ : Ατίβίορι. Νὰ, 800. ἔλθωμεν λε- 
παρὰ» Χθόνα Παλλάδος, εὔανδρον γᾶν Καὶ ος ὀψόμεναι πολνήρα- 
τον, Οὗ σέβας ἀῤῥήτων ἱερῶν, ἵνα Μυστοδόκος δόμος Ἔν τελεταῖε 
ἁγίαις ἀναδείκνυται, Οὐρανίοιε τε θεοῖς δωρήματα, Ναοέ θ᾽ ὑψερο- 
φεῖς, καὶ ἀγάλματα, καὶ πρόσοδος μακάρων ἱερώταται, ΕἘὑὐσπεφανοί 
ζε θεῶν Θυσίαι, θαλίαι τε, παντοδοπαῖε ἐν ὥραιε᾽ ναϑογε τῆς 080}. 
Ἔσρίαἰηβ παχτοδαπαῖς ἐν ὥραις Ὀν διηνεκῶς παντὶ καιρῷ, διὰ τὸ θρησ- 
κρύςιν πάνπας Θεοὺς, καὶ πανηγυρίδειν ἀεσὶ, θύονσι διαπαντὸς καὶ 
διηνεκῶς, ψίμο (1 που! οὔϑθγυε) Ἐκδον οογγεδροράβ 9 ννῆθὲ 
Ροτίοἶοα φγᾳ ἰῷ ἢ]8 Οχϑί. ἂρ. Τπυογά. 4, 98. εἰϊοά δι ρτα οὔ υϑγ. 16. 
Αἰδβρ. 372 υ. πιβεγο (ἢ ροάϑ δῖ ἱπίγοάποερὰ βαγίωρ (αἴεν πανίηρ' 
ουμηργϑίεεὶ α}} (ἢς ροοὰ τρηρ ὙΠίο ἢ Αἰεδα ρτούυσεοιϊ αἱ ἜνΟΤῪ 888» 
808 οὗ 1ὴο γεᾳκ), τούτοις ὑπάρχει, ταῦτ᾽, ἐπειδὴ τοὺς Θεοὺς σάβουσι. 
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Δ 4150 [ἢ ΖΕ ἸΠορίς Ττδηβίδίογ, ἰαΚα σεβάσματα ἔογ 
θεοὶ ; ἃ8 ἴῃ ἀν: 14, 20. 15, 17. ΗΙβι. γι. 27. Βγ 
οὐγ Ἐπρ]βῃ ὙΓαηϑίδίοῦβ 10 18 Γοπαθιθα ἀευοΐιοηδ; 
Ψ ΠΟ 8. σαγίϑι νυ (6 [Ἀγ ἢθϑί ἔγοπι {Π 6 56η86 ; δῃά 
Ιηἤδροά ἰἴ 18 γαῖῃϑν ἃ νογϑίοῃ οὗ Εγαϑιίηι8᾽8 1ΠἜΓΡΓΟ- 
ἰαἰίοη, ομέωγας. ΤἼΔδιὶ οὗ Β6Ζᾶ δηὰ Ριβοδίογ, ὨδπΊΟΙυ, 
ϑπονγα, ᾿δ8 Ὀ66η, ψι ἢ τράϑοῃ, δαορίοα ὈΥ πιοβῖ πΊο- 
ἄρτῃ (Οὐοπηπιοηΐδίοτθ.Ό ΕῸΓ σεβάσμα, ἃ8 δ͵οἢ  ΘΌΒΏΘΓ 
δὴ ΚΚυΐϊηοοὶ τοηδγκ, (ἔγο Κορρα,) τπουρῇ 1ξ ΠΙΔΥ 
ποί ἀσποῖίθ αηψ οδ]οςεὶ οὗ γε]! ρίοιιβ ΨΌΓΒΉΙΡ, γαῖ [ἢ 
1Π18 σοηϊοχὶ τέ 5: σοηθΓα (Δηά ὈΥ πιοῖο- 
ὨΥΤΩΥ) 1Π6 ΜΟΓΒΏΙΡ ᾿(561} δηὰ ὄνοσυ (ἢϊηρ σοηηθείοα 
ΜΠ 1{, 88 (6 Π1Ρ0]68, ΔἰἴαΓβ, 88. ςο 65, ᾿τηᾶρ68, ὅζα. 

23. εὗρον καὶ βωμὸν, ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο ᾿Αγνώστῳ 
Θεώ. ᾿ 

ὙΠἷ6 αἰΐδγ, ἀδαϊοαίοα Θεῷ ᾿Αγνώστῳ, τεπιατκοὰ ὈΥ 5ι. Ῥδυΐ δἱ 
ΛίΠεπϑ, [88 ἌἼχοθθαϊηρὶ)ν εἐχογοϊδοα ἴΠ6 Ἰοεδγηΐηρ δηὰ ἱηρθηυ τ οὗ 
Οοπηπμοηϊδίοτβ δηα Οτιτῖοϑ. θὲ. ἙδΌτγὶς. ΒΙΌ]. Αητᾳ 996. δηὰ γ᾽ 8 
Ουτγξ οὐ {Πἰ|5 ραβθᾶσθ. Νον [Ἃἢ6 μγίῃςϊμαὶ αἰ ΘΠ ννΒι ἢ 1 1η- 
νοΐνεβ, ἰ6 {Π 8, (πδὶ ἴΠ6 αγοοκ νυ το γ8, ΘΒ ΘΟ ΠΥ δυο ἢ 85 1]Ππ|δί γαῖα 
Αἰρθοηίδη δηιϊαιΐιῖθβ, ἀπὰ ἃτ σοηϑυϊίοα Ὀγ ἴπ6 Οὐπιπηθηΐβδίοῦβ [ὉΓ 
ἴῃς ᾿ΠΠυϑίγαιϊτου οὗὨ [8 ραβδαρθ, τηδκὲ τηεηιοη οὗ πισην αἰίατε ἀεάϊ- 
οαἴοα ἀγνώστοις Θεοῖς. Αηά 88 ἴο {{Π᾿Ἰ ραβεθ9:68 οὗ [χοΐδη ἴη ΡΒ.» 
ἴο Ἡνἰοἢ δοίῃβ (48 ατοῖϊα8, ΟἹ αῦὶι5, δηὰ 188 Μεῖει. [,. ῥ. 84.) 
᾿δνα δρρεαϊθά, ἱπ ογάεσ ἴυ ργονὰ ἰπαὶ αἱ Αἴοπβ ἴπογα οχίϑῖθ δὴ 
Δαν ἀεαϊοαῖϊεα ἀγνώστῳ Θεῷ, {ΠΥ ἅγα ἢἰ1|6 ἴο 16 ρᾷγροθε. Ἐσγ, 
«που Ομ 85, ἴῃ (Π6 ΤΌΓΠΊΘΥ Ῥθβ8δρα, ἸΓΟΏΪΟΔΙΪΥ δννθᾶγβ, νὴ τὸν 
ἄγνωστον ἐν ᾿Αθήναις ; δΔῃᾺ ἰῃ ἴῃ Ἰαῖ( ΕΓ, ΔΗΟΙ ΠΕΡ ἜρεᾶκΚΕΡ {18 ΘΟ0ἢ- 
εἰυάεβ (ἢ ἀϊαίοριιε : ἡμεῖς δὲ τὸν ἐν ᾿Αθήναις ἄγνωστον ἐφευρόντες, 
καὶ προσκυνήσαντες χεῖρας εἰς οὐρανὸν ἐκτείναντες, τούτῳ εὐχαριστή- 
σωμεν: γεῖ, 88 ΕἸΟΏΒΟΓη δηὰ Νδιηθυοῦ (ἴπ ἢΐ5 Γηΐογργ. Οσγαῖ. Ρδυὶ, 
ΑἸΝ. ἱπ ἄγεορ. ἢ80.}, δηὰ οἴϊιοῦβ γοιηασῖ, [υεΐδη, ἰἢ [ἢο86 ρ4886ΡἘ5, 
ΟὨΪγ ἴμγηθ ἴο τί ἀΐου]ς (Δοσογαάϊΐηρ; ἴο 8 σὐϑίοτη ) Ῥα}}᾿8 Ἔχ ργεβδϑίοῃ ; 
δηά {Π6γα 15 ηοΐ ἃ ννογὰ οὗἉ δϑϑογίϊοῃ ἐπὶ 6 γθα! }ν ϑανν ΒΥ 5ΌΟΝ Δ᾽ ἰᾺΣ 
δὶ Αἴβεη8. Αῃηά, 88 ἴο0 {Π6 Οἱ ΕΓ ρά588 0:8 ΟΥ̓ ΟἸΓΟΘΚΚ υυγί 6 γ8 Ὀγοιρμξ 
ξοτννασα, ννὲ σϑὴ οὐἱνῃ σοῃοϊυάδ ἔγοτῃ ἴποπι τῃδὶ [ἤδσγο ννϑγὸ αἰέατε ἀ6- 
ἀϊοαῖδα Ὀγ ἴῃ6 Αἰποηΐδηβ ἴο πιαπῳ ἀπιποιῦη φοάς. ΤὨυΒ Ῥαδιιβδη. 1, 
1. εαἴτ. Καθ. βιιγβ, {πδῖ {ΠἸΕΓῈ ννδ5 ἰπ Ῥῃαίθγιβ (ἃ ροιῖ οὗἩ ἴμε Αἴδε- 
ὨἶΔη8), βώμοι θεῶν τε ὀνομαϑομένων ἀγνώστων, καὶ ἡρώων. Απά 
ῬμΠοβίγαί. Υἱς. Αρ. 6, 8. νυγίϊεϑ : σωφρονέστερον περὶ πάντων θεῶν 
εὖ λέγειν, καὶ ταῦτα ᾿Αθήνῃσιν, οὗ καὶ ἀγνώστων θεῶν βωμοὶ ἵδρνν- 
ται. Τα 80]6θεῖ, τπεγεΐογο, οὐ Ὀοῖ ἢ ρβϑβαραθ ἰ8 πιαπν ροάς; πεῖ- 
{8Πὲγ ἔγοιτῃ (ΒῈ ννογάβ οἰϊθὰ ἀββ 1ϊ οἰθα ΓΙ ἈρρΘΑΓ μοί ΠΟΙ’ 1Π6 ἰδ τ 
γΡΕΓΘ ᾿πβου θεἀ ἀγνώστοις Θεοῖς οΥἹ ἀγνώστῳ Θεῷ. Τῆε αὔονε (ομι- 
τηδηίαίογβ 4180 οἷΐα δῃοῖΠοΥ ραβθαρθ, ΠῸ τΟγα ἴο ἴΠ6 ῥύγροβε ἤδη 
{πὸ τεβί, ἔγοτῃ Ὀϊορ;. [δογῖ, 1. 10. Ρ. 71. τεσ Ὁ. σγοϊαῖθβ τπαὶ Ἐρὶ- 
ΤΩΘη 68 Γεπχονβὰ ἴδε ῥίαρια αἱ Αἰ ἤθηβ ἴῃ (8 τηληπεῖ: λαβὼν πρό- 



ΑΟΥ̓ ΟΕ ΤΗΕΞ ΑΡΟΘΤ1.Ε8,) ΟΗΑΡ, ΧΥῚΙ. δ78ϑ 

βατα μέλανά τε καὶ λευκὰ, ἤγαγε πρὸς τὸνἤΑρειον πάγον" κἀκεῖθεν 
εἴασεν ἰέναι οἷ βούλοιντο, προστάξας τοῖς ἀκολούθοις, ἔνφα ἃν κατα- 
κλίνει αὑτῶν ἕκαστον, θύειν τῷ προσήκοντι θεῷ᾽ καὶ οὕτω λήξαι τὸ 
κακὸν ὅθεν ἔτι καὶ νῦν ἐστιν εὑρεῖν κατὰ τοὺς ἑήμυνε τῶν ᾿Αθηναίων 
βωμοὺς ἀνωνύνους. Νονν πεγα Με ἰᾶνα ποῖ ἀγνώστῳ Θεῷ, διυὶ τῷ 
προσήκοντι Θεῷ, ννΒίοἢ {Πογ Ἔχρίαΐη, ““ {π6 (οὐ ἴο ννῆοτῃ (ἢ) }8 Ὀιι5ῖ- 
Ὧ685 ὕ6οηρ8, δηὲ ννδβο αι [6 ροννεῦ οὗ γεπηονίηρ; ἴἢ6 ρεϑί ]ΘΏοο, 
ὙΥ ΒΟΒΌΟνΘΓ ἢδ ΤΏΔῪ 6. πὰ [Γ τῃο56 Αἰἴδγβ ἢδα παι δὴ ἰπβογὶριίοῃ, 
τ τννου]ὰ ἀουδθι}ε58 πᾶνε Ὀδθη, 88 ΟἹ εαγίι8 σὴρὨν γοιρδι Κϑ, τῷ προσ- 
ἥκοντι Θεῷ; Ὀιιϊ βωμὸς ἀνώνυμος ἰ8 8 Αἰίαν εοὐἐὴ πὸ ὑπεογὶρεϊοη. 
566 ΟΪ ΕΓ οἡ (118 μᾶϑ58αρι8. 

Νοιν, δίησα ἴΠ6 δηϊθηϊ νυτὶ 69 ἴ6}} υδ (πὶ (ΠΘΓΘ γεγο ηαην 4] ἴα γ8 
δῖ Αἰ ποηϑ ἀει  ςαῖοα ἀγνώστοις Θεοῖς, Εταϑίλι8, [.8 ΟἸθγο, Βεούδυ, 
Δ ΓΊΔΩΥ͂ ΟΠ 618, ὮδνΘ πα] ἴδ! δα [Πδἴ 81. Ῥαὺ] οβδηρθά 16 ρ᾽υταὶ 
ΠΌΙΑΌΘΙ ἰηΐο {6 5Βἰηροΐίατ, ἰῃ σοσοτῃπιοιαἰΐοη ἴο ἢΐ8 ρᾷγροθθ. ΘΥ τὴ 6 
δβδῖῃ6 ΟρΡ᾿ὨΙΟῺ ἴοο νν88 Φογοῦγθ, ννῇο, ἴῃ [ι}8 (ὀτηιηθηΐ. οἡ (δε ἔμ. ἴο 
ΤΙ 1, 12. (ε51}ΏΕἔ8 ταὶ (8. ᾿πβογιρίοη (ννὨΐο ἢ, πὲ βαγβ, π8 Ὀθθῃ 
γεδὰ ὉΥ ιἷπι,) τνᾶ8 85 [Ὁ]]οὐνν8 : Θεοῖς ᾿Ασίας καὶ Εὐρώπης, καὶ Δι» 
βύης, Θεοῖς ἀγνώστοις καὶ ξένοις. 11 18, Πούνενοῦ, }51}Υ οὐὈ)δοῖεα ΟΥ̓ 
ΟἴΠδτβ, (δῖ [8 ἰηϊεγργείδιϊοη Ὀεΐηρ; δα)! τ6, ἴῃ 6 νγΠ0]6 δίγεηρίῆ 
δη νεῖρξμί οἱ εἶτα Αροβι]θ᾽ Β ἃἀγρυϊθηΐβ ἰδ [ἈΚΕΘΏ ΑΝΡΑΥ; ὨΔΥ͂, [8 88- 
δειτοη προς Ὁ ἢ 18 δάνογθατθθθ αν Ὀδθη οοηνίοϊεα οὗ [αἰ δἰ ἐγ. 
ΤὮεν τπογείονα ᾿πίηἰς [παῖ {Πα ροοά Εδίῃεσ ννὰβ ἱπιροϑβδὰ ᾿ροῦ, δῃὰ 
{ΠΟΥ πιαϊηϊαίη τα [ΠΟΓῈ νγεγε 8188 δ Αἴ ἢ 8 ̓ πϑογ θα ἰἢ ἴδῃς μ]ὰ- 
ΤᾺ] δ ΕΓ, ἀπά αἰδο οπε ἰπίδο δἰ σεῖαγ. ἘΠΟΏΠογη συη)οοίυγοθ τἰῃαῖ 
{Πεγο ναῦς πραᾶην αἰἴαι8 δἱ Δίῃθἢ8 οὐ ΏΔΙγ ἢ πὸ ἰηβοσγίμιϊ οηθ, 
ἔγοτηῃ πε αγί οὗ νυγϊἰορ μανίηρ; Ὀεαη, δὲ 116 ρεγῖοα οὗ ᾿πεὶγ εγθοίΐοῃ, 
ὈΠΚηοννη ΟΥ ἢοΐ ρΘΠΘΓΑΙΙΥ γεοεϊνεὰ ; δη τΠαἰ (686, ἰὴ 8 ᾿ἰδίενγ ἃρ6, 
{Π6 Αἰ εηΐδηβ ἀϊὰ ποῖ ἀσβίγου, Ὀυϊ, βίῃος ἴῃῈ } Κηδνν ποῖ ἴο οι 
(ΠΟΥ σνεσὸ ἀεαϊοαίοά, ᾿πεογ θεοὶ οη {ἸἸοπ ἀγνώστῳ Θεῷ, ἰο α (φῃο)π6) 
απκηοιοη ροα : δηὰ {Ππᾶὶ οὗ 56 6 γα] 8188 80 ἱμρο θά 8ί. Ῥδὺ] οἠΪγ 
ΒΆΨΥ ΟΠΘ : 8η6, βίποοθ ἣἢς Κηονν ηοῖ [Πδῖ ΤΏΟΓ6 ἴσο 80 ἰπδογὶ θο, γδάα 
τηδηϊίοη οὗ (Ὠὲδ, ἰῃ ΟΥάδγ ἴο ϑδῆενν {πὶ ἢ6 ργοροβοα ποι ϊηρ θη διαὶ 
ΟΥ τππεατὰ οὗ, Ὀυϊ (δι ἢϊ8 ὁοπ6 Οοἀ νυ85 ἔουηὰ ἰῃ ἴδ Ὠνιθ6Γ οὗ (᾿π6 
Οοὐς αἰτεαάν τοογδἠὶρρεα ΌὉγ ῃεζωη. Τὸ νοὶ ορἱπίοη Νθι θυ Ρ δο- 
ἐθθβ. ΕῸΥ ΤΥ οση ρασγί, {ἢ Κ {παῖ {ΠἸ6 γα τνοῖα αἵ ΑἸ ἢ 65 δεγοτγαΐ 
8]ἴ18 Οὐ νν ΠΙΟἢ (ἢ18 ᾿5ΟΥ ΡΟ. νν8 τγϊἴοη 1 ἴπ6 ρίωγαξ πυΌΟΓ, 
88 ἰῇ (ἢ ρμαϑϑι:068 οἔ Ῥαυβδη. δηὰ Φογοιης δῦυνὸ οἰ, Αηὰ Ῥαυβδη, 
δ, 14. 16}}5 υ8, τ[Παἱ ἰη Ε]18, ννῇογα [ἢ ΟἸγ προ ρηγ68 νγ τα ΠΟ] Ὀγαιςα, 
{Π6Γα ὑγόγα ρ]δοθα πθϑγ ἴπα Δ] ἴ8Υ οὗ ψαμίίεν ΟἸγτωρὰ8 βωμὸς ἀγνώσ- 
των Θεῶν. Βυῖ δῖ οὗ ορἰηΐοη, [μαὶ ἃῖ “ὲλεης ἴΠΟΓῈ ννὰ8 αἷδο οπὸ 
αἰαγ νυν ἱὮ τῆς ἰδδογριίοη ἀγνώστῳ Θεῷ ; ΔΙ[πΠουρῇ ἰξ ἀοε8 ἢοΐ ΔΡρΘΆΓ 
{πὶ ΔΩΥ οὐδόν νυ ον ἢΔ5 γϑοογήθά ἴῖ. ἘῸΓ Π0 ἀγρυμηθηῖ οδη ἢὸ (6; 
ἀιυςεὰ ἔγομιχ {Ποῖ Γ βϊδηςο, ἴο {Π6 ἀϊδογθάϊ οὗ δὴν νυτῖϊου, Κὸ 81. Ῥδυὶ, 
οὗ υπ!πρεδοποά ἰηϊοστιγ. ΤῊ ἰίαγ ] αυσϑίίοη ἢδαὰ ργοΟΌΔὈΪΥ Ὀδοη 
ἀεάϊςαϊεα ἀγνώστῳ Θεῷ οὔ δοσουηΐ οὗ δοΙῃδ γεπηδυ ΚΌΪς θεηεῆϊ Γαδ. 
οοἶνεά, τ ἢ δοογηειὶ αἰγὶ θα 0]6 ἴο δοπις Οοά, ἰπουρὰν ἰὶ νγ88 τππ- 
οογιαΐη ἴο τὐἦοηι. 866 Τουκὶ]}. Βαάση 58. αγῷ ἢεο ἱβποίο αἱςαία 
εαιι546353 δχ απίϊηυϊδδὶιηά τοϊὶσὶοηὶδ παΐιτά γ»τοδαῤὶ δον 6586 τορείοηάας. 
Ἠδιυη. 1787, τνῆο δι ρροθεβ ἴΠε ᾿ῃϑοσὶριίοη ἴο δανα οτἱρ᾽ ηαιθα ἴῃ τη8 
δι ρεγϑι ἰοη οὗ {6 ΘαΓῪ ἀρεβ, ννῃΐϊοῃ ἢ}16ὰ 8}} δίυγε ννῖτ Πεἰεῖ68, 



δ74 ΑΌΤΒ ΟΥ̓ ΤῊΣ ΑΡΟΒΤΊΕ9, (ἨΑΡ. ΧΥΙ͂Ι. 

δὰ κρθονν πσῖ ΒΟῊῪ ἴο 81] ΔῊΥ πδίυγαὶ ρῃμθποτεηοη ὉΥ 118 τἱρδὶ 
δδιδθ. [Κυϊποεῖ.) 
ὙΠΟ ορίοἰοι οὗ Καϊποεί Βεεῖῃβ, ρου τὴ τοῖς, θεῖ ἐοαη θά; Ἀεὶ 

ἰη τὰΐο Βρ. βεαᾶτος {πο Ψτοῖο τηοϑί ἡ ἀεϊοιιϑῖγ ἀρστὶ (ἢ μϑ55ηΡ ) 
δρρθαιβ ἰὸ αν ἥηανέῳ ποησίΐεδεει. ἔδεε, ἰῶ οουεϊοδίοα, μα 8δϑγ6: 
«.Τπογοῦυτε ῬΕΤΩΝΥ ΓΕ ΟἿ σαρροοδε πλὶ ἐδεῖ οὗ ἴπὸ αἴἴατα {υἱκ. 
ἴον τεοσείοηεά Ὁγ Ῥυμπδαπίαο, ἈΝ οδίγαιυ5, αἰνὰ οἴει), 07 αὲ ἐευξὲ 
σπε οὐ [δδηῦ ΤᾺΥ πᾶνε ᾿ιδά (πὸ ἱποογί μι! ἀγνώστῳ Θεῷ." Ηξε, ΥΕΤΥ͂ 
Ῥτογεγὶγ, τεὐθοῖδ ἴΠ6 ἰηϊεγργείδιίοω οὗ 7} 6γοηις, δπὰ πιάϊοϊουὶγ Γε- 
πϑατκοι “ὙΠ οπθ6 δεινγεθη ῬχῸ] δηὰ δεγοῖηθ ἰ8 {Π|8: Ρδ1}}, τ ῆ9 
ὙΓ88 ΟἿ (ἢ δροίῖ, δᾶγδ παῖ [6 δὰνν δ Αἰπθὴϑ απ αἰέαγ ψὶϊῃ τ 5 ἴη- 
δογὶρίίοη, Τὸ [δὲ ππάποιση ροὰ; δηὰ Ζογοιηε, Ῥἶΐο ΜοῦΕΓ τα4 ἰδέτε, 
δὰ νὴῦο ᾿ἰνεά οοπιῈ πυπάγειϑ οὗ γολγϑ δἴεῦ Ῥαῦ], δαγβ, ἴπδί ἴπε ἴη- 
ὁεγριίοι, πιο Ῥαυΐ βανν, νὴ ποῖ ΤῸὸ ἐλδ ππχποῶπ Οοά, Ὀυῖϊ ΤῪὸ 
ἐΔ6 κπέποὺν Οοε. Νοῦν, υἱὶ ογεάϊιϊ5, Οαἰτιϊοε ὃ ΤΠ μϑϑβαρεβ οἷ" 
Ὁγ ῬΨΥειοίεΐ σοί ποιπίηρ ἤεῦν, τοἠϊοὴ ἐς ἀρροεϊέε, ἐεχεερῖ Ευτὶρ. 
Ἑτοεδά. 984. ὦ γῆε ὄχημα, ἐκὶ γῆς ἔχων ἕδραν, ὄστις ποτ᾽ εἶ σὺ. 
Οτεδῖ. 440. δουλεύομεν θεοῖε, ὁ,τι πότ᾽ εἰσι θεοὶ. 

ΟἸγγεοδίοια γμ ὨΓΠν ἰγᾶσοθ 86 ὁ͵εοίοη οὗ ἴπεθε δία ἴσ ἰδέ 
ϑαρεγδι ἰο σ (ἢῈ ΑἸΠοηΐδηθ, ννῆο, ἔδδγίηρ Ἰεϑῖ ἴΠ6Υ 5ῃοι ὰ Ξυβεῦ 
δόύοσε ρα πἰθ το πίβ ἔοσ (ἢς Ὡερίεςϊ Οὗ βοηϊε βοὰ ψἤοσι Π6Ὺ ΚΠΕΙΥ 
δόΐῖ, ἀεαϊ διαὶ δὴ 114 ὄνεη ἀγνώστῳ Θεῷ, Ἰεδῖ ἀπν οπε οὗ πε ρου 
τίρ) ἔΆΟΥ πίε  περ]εςίεα, ΘΟ ΘΌΒΏΘΙ ᾿Π ΌΓΤΩΒ 15 ἴῃδῖ ἃ οδἴᾶ- 
ἰσκαο οὔτδε ἀϊβεγεηῖϊ πδιῖϊσηϑ ννῆο οτϑοῖσὰ α]18.8 δηά δδογίἤοεα ἴο 
ἀπκηονῃ ροδ ΤΑῚ δε βεδη ἰῃ Ὠἰοϊοτίο 5 [χ. ΡΏοΙ. Ν. Τ. τὰ νοῦτε. 
Τῇ διυάεηϊ ν}}}}] οὔϑογνυα, {πὶ {πὸ ἴογοα οἵ ἴῃς δχργεββϑίυη ἀγ- 

νώστῳ Θεῷ ἱκ, “Τὸ απ ὑυκπονῃ Οοά" (δΔηὰ σοπδεαιθπν ἰδὲ οἵ 
ἀγνώστοις Θεοῖς ἴ5, ἐο ἱπκποιρη Θοα2); ᾿π οι ρ, ἴῃ δοοοιητηοάδιϊοῃ 
ἴο ὲθ ρυγροόα, {π᾿ Αροϑί]ε ἰγεδίϑ ἰϊ 85 ἐδ τῷ ἀγνώστῳ Θεῷ. 

28, ὃν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ κ. ὗ. ἄς. 
ΤΠ6 νἢ016 ραββαρθ ΤΏΔΥ θ6 (ἢ π3 ραγαρ ΓΑΒ : “ὙΠ6 
Οοα ψΠοδι 7: νογβἢρ, ψίτησυς Κασνίης ΒΙΏ, 15 (ἢ 6 
ογδαΐοσ οὗ ἤδανθὴ δηά δαγίἢ, (6 ρονθγῆογ οὗ τ} 
ὈΠΪΝΟΙΒΘ ; ΠΟΙ ͵β8 11 ὨΘΟδαβαγΥ ἐπὰΐ γα ϑῃουϊ]ά ογεςί 
ἐοπιρίος ἴον δἰ βαδιδοῃ. ΕΗθ πδιἢ ποῖ, ποοογάϊησ 
(0 (ἢ νυ ζΧ8Γ ορὶ πίοῃ, ἢ18 Πα ΔΈ οη ἰη ἐεπιρῖδδ, 50 ἃ5 
ἴο 6, ἴῃ 8ῃ δβρθοῖαὶ τηϑῆπει, ριθβαπὶ ἐδοσο, δηά 
{Π6ΓῈ τΊΟΓ6 σαν το ἢδαγ {Π6 ριΆγοιβ οἤδγοά ὡ ἰ9 
᾿ίπ. Α πϑίιιγθ 80 ἱπηηθῆϑθ σδπηοὶ 6 ἌΡ ῊΣ ΒῚ ΕΥ̓͂ 
1Π6 ΠΑΓΓΟΥ Ὀουηάβθβ οὗ ἀὴρ διϊαϊπρ. Α58 ἴο βδογ- 
ἤςε5, οἴδγίηρβ, ογ ρσιἤδβ, ἢ ννδηΐβ ἴῇθῃι ποῖ ; ΟῚ ἰδ 
ἴ6 ῥγορ[{ἰΔῖοα ΡῪ ταροϊνίηρ ἰδθῆ; ἔῸγ 8}} (πϊηρε 
ΨὮΙΟΝ ΠΠ6Π ΘηἾον τὸ ἀδγίνοι ἔγοπὶ ἢἰπὶ, 5. {δποῖν 
ΔΌΓΠΟΓ Δπα ργαβοινογ." Νον ψῇῃαὶ 195 Βοίε βαἰὰ οὔ 
{Π6 σγοδίϊοη οὐ {Π8 ψου]], 88 τηϑδηΐ (9 Ὀς ἰενε σὰ 
δβϑιηϑὶ (ἢ6 ἀορβίια8 οὗ {π6 Ἐρίοιγδαπ; δῃὰ ψἢπὲ ἐς 
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δαϊα οὗ Π6 τον ἀθηξῖαὶ σατο οὗ Οαοὐ ονοτ δἰ] {μϊηρϑ, 
18. Ἰενο θα δραϊπβί (ἢ 6 διοίςα! δά Ἐρ᾽ συγοδῃ Ὀρὶ- 
ΒΊΟΏΒ ; 8η4, 1η Βρβακίηρ οὗ βδογίἢσθ, ἰδ ρ 168, δηά 
[86 ογοαιίοη οὗ τη, ἰῇ6 ΑΡροβίΐ πηθᾶῃβ ἴο ᾿ΡΌΚη 
{πΠ6 Βρογβιοη5 οὗ {Π6 οοπιπιοη Ρεορίθ. ὅ866 (6 ἢοΐα 
ΟὨ νν. 18 ἃς 26. ὅγε πιὰὺ ορβοζνα (ῃδί [Π6 βδίηβ 
ἀεβοτιριίοη οὗἩ (86 σὰ Οαοἄ, 85 ἀἰβι ηραβῃοα ἔτοπὶ 
ἔλθ Οῇ 68, 1π8ϑπη 0 ἢ 848 ἢ6 ἰ8 (ἢ6 ογοϑαΐογ οὗ ἤϑᾶνδῃ 
δηα οαγίῃ, δηαὰ {ῃ6 ρσονθγηοῦ οὗ {π6 υῃΐνογθο, ἔπθ- 
φυρηιν οοσῦΓβ 1η (ἢ6 τε ηρβ οὗ (ῃ6 Ῥγορἢοῖβ, δηὰ 
1) τῃῆ6. ρα 8. ὅ.66 5. 45, 6. 12, 1δ. 18, ὅ. Αἴηοϑ 
ὅ, 8 ὅδ 9. 5. 96, ὅδ. 140, 6. οοηρατο 14, 16. (Κυΐη.) 

28. Εὐσεβεῖτε, ““ ΝΏοσι γ6 ΓΕ ΡἹΟΌΒΙΥ ψΟΥΒΏΙΡ (δΔηά 
80 ἴδγ ἰδιιἀ8}γ).᾿᾽ ΟΥ̓́ {δὲ8 βγῃίαχ τοί ροὶναβ δὴ 
ΘΧΔΙΏΡ]6 ἔγοιῃ 8η οἷά ροεί ἀρ. ΡΙαἰδτῆοῇ : οὐδεὶς κάμα- 
τος εὐσεβεῖν Θεοὺς. Απὰ Ὑγεἴ8. οἰΐεβ. Εὐυτὶρ. εὐσεβοῦσι 
τοὺς Θεοὺς. ΒΒΙΘΌΒΠΘΙ τοΐθτβ ἴο Χοηορῆ. Ηΐβι. 1, 
7. 10. 

24., ὁ ποιήσας τὸν κόσμον. ῬτὶσδοιΒ σΟΙΠΊΡΑΓ68 [ἢ [0]- 
Ἰονίηρ οἱερδηΐ ΡΆ888 06 οὗ Επηρράοοϊοβ. Πάντ᾽ ὅσα 
τ ἦν, ὅσα τ' ἐστὶν, ἰδ ὅσσα τε ἔσται ὀπίσσω, Δένδρεα τ᾽ 
ἐβλάστησε, καὶ ἀνέρες, ἠδὲ γυναῖκες, Θῆρές τ᾽, οἰωνοί τε, 
καὶ ὑδατοθρέμμονες ἰχθῦς. ᾿ 

24, οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ. ῬΤΊσδρΙΒ δῃα 
ἵν είβ. εἰἰα (ἰς. ἀς Ν. Ὁ. 1, 9., Μίπυς. δὶ. Οει., 
84 [λιοΐδη ἀ6 5δοῦῖε. 11. ἔπειτα δὲ ναοὺς ἐγείραντες, 
ἵν᾽ αὐτοὶ μὴ ἄοικοι μὴδ᾽ ἀνέστιοι δῆθεν ὦσιν. ΑΪ3ο0 Ατηοὶ. 
ς. Οομϊ. 6. 

45, Οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται, ““ Ἦδ 18 
ποῦ ψοτγϑηὶρροά." ΓὨΪ8 ἴθγπὶ 18 δρρ]]οα ἴο τε] ρίοιυιϑ 
ΦΟΓΒΙΙΡ ἴῃ ΘΘΏΘΓΑΙ, ἃπὰ ΘΒρΘΟΙ ΔΙ Ϊγ οὔ εΥὶ 6, ἰο 
ψ  Πσ ἢ Π6Γ6 ΒΒ ἤογα δῇ 4]103ἱοη. δ0 ΤΙαςγά. 1, 
187. ἐκεῖνον ἐθεράπευσε χρημάτων δόσει. Απά 80 84]- 
Ἰυϑῖ. Ρ. 670. ἃρΡ. Κγρίκ. οὐδὲ δώροις θεραπεύεται" ἡδονῇ 

ἂν ἠττηθείη. ἘΣΧΑΙΏΡΪ68 οὗ [ἢ]8 βιρῃιοδίζοῃ, 1007- 
86} οἵ ἐἦπο κοάε (πο ἢ 15 γαγο ἴῃ [Π6 (1855168] ἩΓΙΪ6Γ8) - 
816 οἰἐβα ὈΥ β΄ ἢ] Ἔαβηθγ, ἰπ ἢἷ5 [,6χ., ἔτοπὶ Χορ. 
Μοεηι. Φ, 1. 2., δῃά 2 βοἢ. δοοζ. 2, 28, 41. (ὅθε αἷβο 
ὮὨδθ θῖο.) ὙΤδυβ ΠογΘ 18 ΩῸ τϑᾶβοῃ ἰὼ ϑ|Ρρρόοθ6, 
ψῖ ἢ ῬοάγοΘ, (Παἰ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων ἰ8 ἃ γζίοΒ8. 
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. 985. οὐδὲ ---- προσδεόμενός τινος. ΤῊϊ8 νοΓὉ ΡΓΟΡΘΟΕΙΥ͂ 
δἰσηϊῆθθ ἰο ψδηΐ βοιῃθίϊης ΟΥΟΓ δηά δῦονβ ψῇηδὲ 
ΟἿ6 δἰγθδάυγ ροβϑβθβ8868᾽; οἱ ψῇῃϊο Ν᾽ οἴβ. ργοάιιςθβ 
ΘΧΑΙΊρΡ|69. Τῆι ἀἸδβιϊποίοη, μονενοσ, 18 βοίάοπι οὗὔ- 
βογνϑα. 

Κνεούβῖοιη ἤοτο σϑιηαγκβ ἰμδὶ δι, ψ 10} σΟΠΒ0Π1ι- 
τηδίθ γί, 80 ἰθΠΊΡ 6 Γ8 [18 ἀἰδοουγβο; (ἢδὶ δὲ οὔθ {{π|6 
ἢδ6 σοῃίαβίβ οὐ ἴπ6 8146 οὗ {π6 νυϊσαῦ ἀραϊηϑὲ {(Π6 
ῬΙΝ]οΒορ 6 ΓΒ: ἂἵ δῃοί δῦ 6 ἢ τῃ6 ῬὮΠΟΘΟΡ 6.8 
διαϊηβί {Π6 νυ ραγ; δηά βοιῃηθίϊηθ8 ἀρδϊηϑί δοέῆ. 
“ Νοῦν {Π6 δίοιςβϑ (σοῃίηι65 ἢ6) Ὀοϊανρα ἴῃ {6 
οχἰβίθηςθ οὗ οπ σού, Ὀὰς ἰΠ6 νυΐραγ, {1 κΚίηρ {Π|ῶξ 
41} τπ!ηρ8 σου! ποῖ ΡῈ ρονογηδαὰ ὈΥ οπὸ Βείηρ, 41- 
νἀ6ἀ [Π6 ρονεΓηδϑηςσθα διῃοηρβί ἸὩΔηΥ. ἽπῈ δέοϊος 
ΔϑοΓ θ6α τῃ6 οτγίρίη οὗ τ16 μυπιδη τα ἰο σοά. Τπα 
οοπιπιοῖ Ῥ6οΟρῖα οὗ Α(Πρ8 ἐπουσῆς (δὲ [ἢ 61]Γ παϊτοῦ 
᾿ιδὰ οχβιβὰ ἔγοιῃ 4}} οἰθγηϊν : ἢ 116 τ[ῃ6 Ἐρέσωγεαηπς 
Δϑογι θα {ἰ16 οὐἹρίηπ οὗ τἤθη ἰο ἐογιιου8 οἤδηςθ. 
Τῆο ὁδοῖο θα] ανοὰ {Πο86 ΘΩΪγ το Ρ6 νἱγίυουβ Ψ]Ο 
ἢδά αἰϊαϊηφά ρεγίδοϊίοη. Ῥαμὺὶΐ ἰθαοθθ8 (ἤθπὶ ἰδαῖ ἃ 
σοηνοτγϑίοη, ΟΓ σἤδησα ἴογ (Π6 Ὀδίζογ, 18 ὨθΟοββᾶγΥ ἔοῦ 
ἐλοπι 415οθ. Π6 ὁϑιέοίοβ, πηογϑονοσ, ἰαυσθι (μαι αἱ! 

' ἃ ΚΜ} {6 δεπέξπιεπέ Ἰνοῖβ. ΘΟΥΡΑΓΟΒ ΒΟΝΟΓΆΪ ἔγοσι {Ππ6 δηῖϊοηΐ 
ῬΒΙοΟΒορ οΓ; 88 [πογοῖ. 1, 57. Οτηηΐβ θηΐαλ Ρδὺ δὲ ἀΐνυ πη ὩδίυΓΆ 
ὨδΟαδδ6 δ ᾿ππΊ ΓΙΑ]Ϊ νῸ ϑυϊητηὰ οὐ μ806 ἔγυδίιγ, ϑεπιοῖδ δὺ 
τεῦυδ ποδί βο]ιπείδηθα Ἰοηρὲ ; ἴμ88 ϑιι18 ροΟ]]6 8 ορίὈυϑ, ὨΪ}}} ἰῃ- 
ἀΐχα πορῖιῖ. ίορ. δεγὶ. Μϑηςα. 6, 106. θεῶν μὲν ἴδιον μηδενὸς 
δεῖσθαι. ϑεηθο, ἀς Ηεϊν. 4, ϑοογαίεβ ἀΐοεγα βοϊ 8, δὐπὶ αἶΐ8 6586 
δῖ} ἢ πα π], αἱ ᾳυδπλ ραυοἰδβδ 8 Θρογεῖ. (ὐπλ ὈΪ᾽ ηυ]υ5 ἐσεβηῖ 
τοὶ. Ρ]υΐῖ. ἀς ϑιοῖς, (οηίγβαϊοῖ, Ρ. 1054 κ-. ἡ τῶν θεῶν ἔννοια περιέ- 
χει τὸ εὐδαίμον καὶ μακάριον, καὶ αὑτοτελὲς. Διὸ καὶ τὸν Εὐριπίδην 
ἐπαινοῦσι εἰκόντα [στο. ΕἸΓ. 1848. Δεῖται γὰρ ὃ θεὸς, εἴπερ ἔστ᾽ 
ὀρθῶς θεὸς, οὐδενὸς αὐτῶν. Ῥίϊο 2, 106. ὁ μὲν γὰρ θεὸς πάντα 
κεκτημένος, οὐδενὸς δεῖται. 80 6]80 Ηἴογρο!. ῥ. 25. (εἰϊεὰ ὃν Κγρκε): 
ὅστις τιμᾷ τὸν Θεὸν ὡς προσδεόμενον, οὗτος λέληθεν οἵομενος ἑαυτὸν 
τοῦ Θεοῦ εἶναι κρείττονα. 

Ἶγε ἅτε ἴο τϑιλοσηῦοσ {πὶ Ρ]υἴαγοῖ, ϑϑῆροα, δά οἵμβοσ ῬΏϊϊοϑο- 
ῬΏοτθ, νῆο ᾿ἰνοα δῖαν {π6 ΟΠ γί δι ίδὴ Ὡγὰ, πδὰ ργοῦμλ!Υ γιὰ σῇθ 
Βογίμίυγοθ: 8η4 ἴὨ6Γα ἰ8 Γθᾶδοη [0 δυρμμοδβε ἴμδὶ (ϑν Ὀογγοινεὰ ἔγοϊῃ 
τὨ δῖ δενϑγαὶ οὗ {Πεἰγ ἀοοίτγί 68. ᾿ 

Ῥαμ] δε πι8 ἴ0 πᾶτε πδὰ ἰπ νἱονν 8 Μδοο. ᾧ, 9 (εἰϊεά ὃγ Κυρκε), 
ἐμόυδω τὸν τόπον τοῦτον εἰς σὸν ὄνομα σοι τῷ τῶν ἁπάντων ἄπῤοσ- 
εει. ᾿ : 
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{πΠ1η58 όσα Ὀουηᾷ Ὀγ ἃ 7 αέαϊὶ5 πεοοσϑὶίαδ: Ῥαυΐ, οἢ 
1Π6 σΟΠΕΓΑΓΥ, τηδ 818 (ἢ (ἢ 6 δοί!οη5 οὗ τηδῃ δθ 
ἴο Ὀ6 ᾿πηρυἱδα ἰο ἐῤοηιδοίυοϑ; 80 {παῦ {ΠΟΥ ΤΏΔΥῪ ὃ6 
ΓΟ Γοα ΟΥΓ ρυΠ15Π6α [ὉΓ αν!ῃρ ἀοπα {πο86 {Π1Ὶηρ9 
ΨΥ] Οἢ 10 γγὰ8 ἴῃ {6 ]Γ ῬΟΥΘΣ ποέ ἰ0 ᾶνα ἀοηα.᾽ 

425. διδοὺς πᾶσι ϑωὴν καὶ πνοὴν, 1. 6. ““ (ῃ6 Ὀγοδίῃ οὗ 
|6.᾽ ϑο 6Ὅδρη. 2,7. 866 {Π6 ποῖθ οἡ 20. 8, ὅ. 
(ατοι.) Τὰ πάντα, ““ 81} {Πρ ὨΘΟΘββαΓΥ ἰοὸ {6 851.8- 
[ΘΏδποθ οὔ (Πδὲ βριγιῖ τ] ςἢ 6 μαίἢ ᾿η[ι86 4." (Ρης.} 

46. ἐξ ἑνὸς αἵματος. Αἷμα δηά {Π6 σΟΓΓΟΒΡΟΠΑΙηρ 
ΨΟΓΩΒ, 1 δἰ πηοβί 4}} ἰδηρσιυάρο5, ἀσβίσηδία δοθά, γασθ, 
»μαγνοηΐ, ἄς. ὅδε {ῆ6 ποία οἡ Φοῆῃ 1, 18. αι) 
ΠΟΥ͂ ΡὍΘ5 ὈΔ0Κ ἰο {πΠ6 ογὶρίηῃ οὗ (Π6 πυπηδη τᾶσο ; δηᾶ 
[θδοἢ 65 (Πδΐ 1 15 ἴο "6 ἀογινϑα ἔγοϊῃ 96 γιαῃ, ἴῃ οὐδ ὺ 
{ΠΘΓΘΌΥ ἴο ΟρΡροβθ {Π6 νδῖῃ σοηςοὶξ οὗ ἰἢ6 ΑἰΠΘηΐδη5, 
ΠῸ οα]]6ἀ (ἢσπηηϑοῖνοα αὐτοχθόνες Δηἀ γηγενεῖς : ἴῃ 
"Πυδίγαίοη οὗὨ νν 1 οἢ, Πυ ΠΊΘΓΟΙΒ ρα 888 6168 ἃγὸ οἱ ὈΥῪ 
Λνεί8. ; εχ. στ, Ασιβίορῃ. Ψεβρ. 1071. ἔσμεν ἡμεῖς -- 
᾿Αττικοὶ μόνοι δικαίως εὐγενεῖς αὐτόχθονες. Ἡοτοάοί. 
7, 162, ἀρχαιότατον μὲν ἔθνος παρεχόμενοι, μοῦνοι δὲ 
ἔοντες οὐ μετανάσται ἐλλήνων. ἘυτΙΡ. Ετοσῆτῃ. 68. 
λογίξβομαι δὲ πολλὰ πρῶτα μὲν πόλιν οὐκ ἄν τιν ἄλλην 
τῆς ὃε βελτίω λαβεῖν. Ἢ πρώτα μὲν λέως οὐκ ἐπακτὸς 
ἄλλοθεν, αὐτόχθονες δ᾽ ἔφυμεν. Εασ!Ρ. Ιοη. 920. ἐλθαὶν 
λαὸν εἰς αὐτόχθονα κλεινών ᾿Αθηνῶν. ὙΝ οἰβίοϊη ἢ48, 
πον ονοῦ, οὐχ θα της τηοϑὲ Δρροϑιίθ Οη6, ὩΔΙΏΘΪΥ, 
Ὑπυογά. 1, 2. ψἤογα 6 ΤΏΔΥῪ ΡΗ]ΔΙΏΉΪΥ 866 ἰῃδί (Π6 
Ηϊἰ8ἰογῖδι! (Δηἃ ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ πιοϑὲ ΟἾΠΘΥ 56} 581:0}6 πηθη οἱἵΓ; 
8 ἐπ 6) ἀϊά ποῖ δηϊογίαϊη {Π6 σοπ)ηοη ποίϊοη οὗ 
{πΠ6 ΑἸΒοηΐδη5 Ὀοΐηρ αὐτοχθόνες.Ὲ Η85 ψο͵άβ ἃΓ6 
{Π686: τὴν γοῦν ᾿Αττικὴν, διά τὸ λεπτόγεων, ἀστασιάσ- 
τον οὖσον, ἄνθρωποι ὦκουν οἱ αὐτοὶ ἀε. Απά 80 ΡεΓίοῖ68 
8ΔΡ. Τῃυοςγά. 2, 86. τὴν. χώραν ἀεὶ οἱ αὐτοὶ οἰκοῦντες. 
Ἴπο ἴνο [Ὁ] ΟΡ Ρᾶ588ρ65, ο6ἀ Ὀγ Ὗ εἴ8., ἃΓ6 νῈ 
ΔΡροβῖίβ.. ΔηιΠο0]. 8, 51, 6. ἴΑστεα καὶ δ᾽ ἄλλως ἑνὸς 
αἵματος, ὡς λόγος ἐστί. Ψίτρ. ᾿Έη. 8, 142. δῖα ροῆυβ 
ΔΩ ὈΟΓ. ΠῚ 801η11 86 ΒδηρΌ 6 80 ὉΏΟ. 

ἘΞ Το ἔοτοο οὗ ἰῃ6 τνογὰ 6 (ἢ 8 Ἔχρτοδϑεᾶ Ὁγ υδίη 4, 16, ““Νοῃ, 
δάνβηδ, βεἃ δοάσιῃ ἰηηδίὶ δοῖο, ηυοαά ἱποοϊαηῖ, εἴ αὐε 11}18. 96 468, 
οδάδθι οΥἹρῸ δῖ. ΝΣ ἱ ἘΣ ΣΝ 

νΟΙ,. ΙΥ. ὩῬ 

΄- 
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, Διηυδέ ποῖ ομἱξ ἰο σοιάραγο (Π6 πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων 
ψ 1 ΡΠ] οβίγ. Ψι. ΑΡ. 8, 18. ἔθνη ἀνθρώπων, αποέλεγ 
με ἰἀἰοη οὗὨ (π6 δεγιρίυγα ὈΥ {πὰ ποῖ ἱποἰοααρηΐ 
ΟΡ 18. 

26, ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. ΑΗ ΗρΡταΐδη 
ἔοι ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς (88 ἴῃ [κε 41, 85.), 
1.6. ἐπὶ πάσαν τὴν γὴν. Ῥδὺ] 866π15 0 ἢν ᾿,8Δ4 ἴῃ 
νον αδη. 11, 8. διέσπειρεν ἀνθρώπους ὃ κύριος ἐπὶ τρόσ- 
ὦπον πάσης τῆς γῆς. 80 4180 Πουί. 82, 8. διεμέριϑεν 
ὕψιστος ἔθνη, αἷς διέσπειρεν υἱοὺς ᾿Αδὰμ, καὶ ἔστησεν ὅρια. 
αὐτών. (Κ]η,) 

Ιἢ δῆβνψογ (ὁ {πὸ οδ]οοϊίοη, {πᾶί πὸ »γὶποὶρίς οὗ 
γεαδοῆ σου] ρῥγονα (ἢδὶ 4}} ᾿πδηκιηἀ οι ἀθβοθησθά 
ἔγοιῃ οὔδ ογἱρίηδὶ ρδὶνγ, ϑοδαγιάρα οὔδογνθβ, (δὲ Ἢ 
ΨΆΒ8 ὨΟΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [ὉΓ [ἢ6 Δροβί]β βθραγαίεϊῃυ ἴο ρζουε 
ΘΥΘΡῪ ΔΓΊΙΟΪα οὗ ἢ158 ἀοσίτιηθ, οὗ ψὨϊο ἢ6 ἤθΓα ρὶνθ8 
ἃ ϑιεπιπιαγῳ δοςουηΐ; ἱπουρῇ, δὰ {Π6Υ ἢεαγά ἢϊπὶ 
οαΐ, 6 ψου ἢ πὸ ἀοιδὲ ἢᾶνο σίνθῃ ἰἤθ) ΡΓΟΡΘΓ 
ονιἄθησα {παὶ δ6 Πδα ἃ σοσηπ)δϑίοη ἴσου αοἀἄ ἴο 
(οδοἢ 1ἴ, δηὰ [ῃδὲ {Πδγοίογα 10 Ψψ88 ἴο Ὀ6 σϑοοὶνθα οἱ 
1ὴ6 Δι ποῦ οὗ [Π6 τονϑαὶογ. 

26. ὁρίσας προτεταγμένους καιροὺς, ““ ἀοίαΓΠΙ Ηρ 
οαγίδιη η68, δΔη(ὶ σογία!η Ὀουηάδιιοα οὗ {Π6 τοριοῦῦ 
ΨὨοἢ (ΠΟΥ 8ῃοι ἃ τηῃ 011. ΟΥΟΒ ἃγα ΠΘΏΘΓΔΙΥ 
δρτοοά, ἰδ ἔῸΓ προτεταγμένους, Ψ6 ἅτ ἴο γοδά προσ- 
τεταγμένους, ἃ8 ὈΘΐπρ' [Π6 τηογο ἀϊβῆσυ!ς τοδάϊηρ, δηά 
δυρροτίεἀ ὈΥ τᾶν Μ55. ὍΤΠοὶγ ἰοδιϊ πον, μον- 
ἜνοΓ, ἰῃ διο ἃ σϑδ8 ἃ8 {Π6 ργοϑθηΐ, 15 οὗ πο ψεϊρῇῃϊ. 
ἙἘργ πρὸ δηα προς ἴῃ σΟΙΠΡΟΒΙ ΠΟ ΔΓΘ ρογροίμδ!]ν. οου- 
ουπάθά. Ιηάρεά 1 ἀοιδὲ ψΒοίθον σροστάσσω οδη 
θδῃ οοηδέϊέμέο, Δρροϊηῖ. ΤΏΘΓΘ 15 ὯῸ Δ ΠΟΤ Ὺ ἔοσ 
(δ Β6η86 1 δουιρίυγα; δηά, 1 {ΠῖηΚ, ἤοηθ ἴῃ {Π6 
ΟἸαβϑβϑίοδὶ ψγιίογβ : Ψ ΏΘΙ688 προτάσσω 18 [ΓΘαΌΘΗΓΥ 50 
ιι866 ; 88, ἔογ ἰηβίδηςσα, ἴῃ ΤὭμπογά. 8, δ2. προτάξαντες 
-͵Αστύμαχον. Απαὰ 80 2. Μδος. 8, 86. προτεταγ- 
μένος νόμος. ὅὍ66 8180 Κ5. 50, 8. 

26. ὁρίσας, ἰἰνιδίηρ, ἀρροϊπέϊηφ. ͵οῖδ. ςοπηρᾶγος 
Βιοάον. δ᾽ς. 1, 6. ἔφησαν ---- τοὺς ἀνθρώπους τυχεῖν τῆς 
πρώτης γενέσεως αὐρισμένοις χρόνοις.᾿ Ἐλγτηοϊ. τὰ ὁρο- 
θέσια χωρίϑουσι τήνδε τὴν γὴν ἀπὸ τῆς δε, καὶ ἑκάστῳ 
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τὸ ἴδιον φυλάττει. Ατίοτηϊά. 4, 8, ἐν αὐρισμένοις χρό- 
ψοις, το. 

ὙΠ18 18 ον ἀφθηιν Ἰονο]ρὰ ἀραϊηϑὲ (Π6 ἘΡίομγ αη 
ορηδβ. 6 θυ, Ῥηςθιυιβ, δῃή οἰθῦβ, ἰδ κα {6 
σροτεταγμένους καιροὺς Δ ὁραθεσίας τῆς κατοικίας αὐτών 
9 τηϑθδὴ “ἐς ]1ηη11(5 οἵὗὁἨ ἢυμηδη 16. Βεῖ, 485 Κυϊ- 
ΠΟΘΙ οὔδογνθϑ, (815 ψου]ὰ 6 Βοίἢ ἰδυ(οϊορίοδ!, δηά 
ποΐ ἀρτθεδθὶα ἰο ἰἢ6 οοπίοχί. 

47. ϑητεῖν τὸν Κύριον. ῬΑΓΑΡΏΓΑΒΟ {ππ18: ““Οοἄ Πδίἢ 
Ρἰοαβθά {παῖ ἐἤθγα βῃουϊά Ὀ6 {πΠ686 ον ἀθῆσοθβ οὗ Η!5 
ΘΧἰβίρηςθ 8πα ργονιάθηςθ, [δ 411 πως] ΟῺ8 ΤΥ Γοοορ- 
158 1η ἢῖαι {ῃ6 (γοαίοῦ δπὰ ἰἢ6 (ὐονογηοῦ οὗ (Π8 μῃηϊ- 
νΟΓΒ6." ὅδεα Βοηι. 1,190, 2. δᾶΡ. 18, 4 80ᾳ. Αἱ ϑητεῖν 
δ αμαὰ ὥστε οἵ εἰς τὸ, ΤΠ ἔογπιυ ὰ ϑητεῖν τὸν Κύριον 
ἀοηοίοβ, [0 βίυαγ ἴο δἰίδιη ἃ Κπου]θάρε οὗ {86 ἰγὰθ΄ 
Οοὐ, Ὀγ ἃ ἀϊρσεῶς σοῃβιογαίίοη οὗ (6 ρῥτοοίβ οἵ 
Η!5 Ἰ)ίνιπθ γον: ἀθῆςθ. 

ΦΎ. Εὶ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν, “1 ΠΑΡΙῪ {Π6Ὺ 
τοὶσοϊ [66] δἴξογ, δπά βηά ἢϊπ ; ἱ. 6. {ἘΠ Ὺ οδη ρο8- 
δἰ θἷν δἰ! ἃ τρης δῃὰ Ἵσθυΐδίη Κπον]εᾶρε οὗ οὐ." 
Νίονν ψηλαφᾶν βιρηϊῇῆοθθ ἰο γεεοἰ, μαηαΐο, πα 18 υβοὰ 
ποί ΟἿΪΥ 1} ἃ ρἠγδβίοδὶ, ὑμΐ πο] 86η86, ἰο ἀδηοίβ 
λακνάϊο, ἐγν, ἐπυοοίραΐδ, οηφεῖγα. δὸ ΡΙυἰαγοὶ ὅ89. 
(οἰιεά ὃν Εἰβῃθγ): τὰς μὲν ἀλλήλων νοήσεις οἷον ὑπὸ 
ακότω διὰ φωνῆς ψηλαφώντες γνωρίξομεν. ἼΠαΓα ἰ5 
αἶδο 8η εηα ἰδ ἐβ ἔογ ψηλαφήσαντες εὕροιεν. (Κι η.) 

Φ7. καίτοιγε οὐ ἂν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑκά 
χοντα, ““8η4 γεῖ πὲ 15 ποῖ ἔγ," ὅς. Τῇθ καρ ηκὰ ἃ 
15 τ1664 ἴον 6 ἱπάϊςαῖδνα. α ἢᾶνθ, ἴοο, ἃ ἐϊέοίο5 ; 
δηὰ τῃ6 5686 οὗ οὐ μακρὰν, ὅτο. ΤΏΔΥ Ὀ6 ἰῃ8 6χ- 

. Κ ΒΟ] ΚοΙοΥ Βρροκίογ οἰϊ658 ΡΙαί. Ῥμαά. ὃ 47). 80 δενδγεῖγ οθῆ- 

δύυγεθ ἴπο86 ννο [εἰ οἴον αοὐ ἐπ ἐδθ ἀατῖς, ὮΥ τεϑίϊηρ' ἰη ἢ ἰηνοδίὶ- 
δαϊίϊοη οὗ δεουπὰ οαιι868, Ψ]Πσοῖ οαγγνϊηρ; τ {Πμεὶγ ἐῃαιῖγῖε8 ἴο 1ῃδϊ 
ἤνδε οαμερ, ἴοὸ νὨϊεῖ 8}} ΟΠΟΥ (Ππρ8 ἃγὰ οὐ ὴρ, δηὰ ννῆ ον 6518- 
υἱξεμεά {πᾶἰ κἀπιίγαῦ!ς οσῦεν οὗ (ππρα νὰ. Ὀδπο]ὰ ; βυϊδβεϊ αἱἱπρ᾽ 4 
τχδζο ἤδηη6, ἑηείεδα οὗἉ [Π6 ΓΕΑ} οἰοῖθηὶ σϑυδο, δηὰ (Πἰηκίηρ {ΠΥ 

Ἶιανε [οὐπὰ οι (πΠ6 ρτοδῖ διιϑίδ ηἰ πρὶ ροόννεσ, ἤθη ΤΠῸΥ ἤδνα ῃοῖ, 
Ὁ δὲ μοὶ φαίνονται ψηλαφῶντες οἱ πολλοὶ, ὥσπερ ἐν σκότει, ἀλλο- 
τρίῳ ὄμματι προσχρώμενον, ὡς αἴτιον αὐτὸ προσαγορεύειν. Τὴν δὲ 
τοῦ ὃς τε βέλτιστα αὐτὰ τεθῆναι δυνάμιν, οὕτω νῦν κεῖσθαι, ταύτης 
οὗτε ϑήτονσιν, οὔτε τινα οἴονται δαιμονίαν ἰσχὺν ἔχειν. 

Φρμῷ 



ὅ80 ΑΟΥΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤΙ,ΕΒ, ΟΗΑΡ, ΧΥΊ]. 

τοϑδβοᾶ : ““(ὉΓ ἢ6 18 π6α}, βίῃςσα {Π 686 8ἃΓ6 τηϑηϊοβί 
1 ΔἸ ςαἰοη8 οὗ ἐθ ΟΥγθαῖογ δηὰ Οονοσηογ οὗ (π6 
ψοὙ]4.᾽ δὸ διπιρ!ὶς. οἡ Ερὶςϊ. (. 88. αὐτὸς ἀεὶ πᾶσι 
πάρεστι. Ἀΐῖο (ὮΓΥΒ8. Ρ. 90] 8, (οἰϊοεὰ Ὀγ Υεί58.) ἅτε 
γὰρ οὐ μακρὰν οὐδ᾽ ἔξω τοῦ θείου διωκισμένοι, ἀλλὰ ἐν 
αὐτῷ μέσῳ πεφυκότες ἐκείνῳ, καὶ προσεχόμενοι πάντα 
Αφύμμι οὐκ ἐδύναντο μέχρι πλείονος ἀξύνετοι μένειν. Ηδ 
880 αυοίο8 ἃ ΜΠ ρᾶβϑδρα ἴτοπὶ [15 {Π6 ϑδαπηδῃ 
8Ρ. Αἰμδη. 258. (βροακίηρ οἵ Ψψεηυβ): ἄλλοι μὲν ἢ 
μακρὰν γὰρ ἀπέχουσι θεοὶ, ἢ οὐκ ἔχουσιν ὦτα᾽ ᾿ἢ οὐκ 
εἰσὶν" ἢ προσέχουσιν ἡμῖν οὐδὲ ἕν" σε δὲ παρόνθ᾽ ὁρώμεν οὐ 
ξύλινον, οὐδὲ λιθινὸν, ἀλλ᾽ ἀληθινὸν ΜΠ ΠΘΓΘ ΟὔΌβογνο {Π6 
Ῥϑγοῃοιηδϑίᾷ. 

{18 {γυΐγ οὈβογνοα ὈΥ Μιοΐδο6]18 αηαὰ ΝΙΘΙΊΘΥΘΓ, 
{παι (Π18 15 ποΐ ἴο Ὀ6 τγοίδγγοα ἴο [6 ῥἢ]]ΟΒΟρ ἢ] οδ], ΟΥ 
{Προ]ορίοαὶ, ἀοοίγης οὗ Οοαδβ οπηπὶροΐοηςο, Ρὰΐϊ ἴο 
{πΠ6 ρονοσ ΜΙ οἢ ἢδ δῇογαάϑ ἴο θνθγῪ οὔθ οὗ Κποντης; 
ἢ:πὶ ἀπά οσοηίοιηρ δίηρ τὰ ἴῃ 185 ψογΚ8.Ὲ ΕἸΒΠΘΓ 
εἰΐεβ (6 ΦΟ]] ον ηρ' ἰη ογαβιηρ ραββασα οἱ “Ζοββρὶι. 
Αηι. 6, 4., ψῃϊςῇ, 1 δα, ἢδ8 θθθη 1:ηἰδίοα Ὁ. Ργο- 
ςορίῃι5: Τούτον δὲ σοι κατασκεύασα τὸν ναὸν ἐπώνυμον, 
εἷς ἂν ἀπ᾽ αὐτοῦ σοι τὰς εὐχὰς θύοντες καὶ καλλιεροῦντες 
ἀνακέμπωμεν εἰς τὸν αΐρα, καὶ πεπεισμένοι διατελοίημεν, 
ὅτὶ παρῇ καὶ μακρὰν οὐκ ἀφέστηκας οὐδέ σαυτῶ τῷ μὲν 
γὰρ πάντα τε ἐῷφορᾷν καὶ πάντα ἀκούειν, οὐδὲ γὺν ὅπου σοι 
θέμις οἰκεῖν ἀπολείπεις τὰς πάντας, μᾶλλον δὲ πᾶσιν 
ἔγγιστα εἶναι" μάλιστα δ᾽ ἑκάστῳ καὶ βουλομένῳ καὶ διὰ 
γυκτὸς καὶ ἡμέρας συμπαρῆ. 

28. ἐν αὐτῷ γὰρ δώμεν, ες. Τῇ ἐν ἤδΓα αΟΙ͂ΤΟ- 
Βροηἦ8 ἰο {Π6 Ηδῦγ. ἃ (σἤθησα οὐγ ὃψ), ἑλγομρῆ. 
Μδηυ (Οὐοιητηθηίξδίοτβ ϑρΡοδα ἤσγα ἃ οἰΐμιαα : Ὀυΐϊ 88 
(ΠΟΥ ΔΓ ποῖ δργεβά οἡ 118 ργοργθβϑίοῃ, ὙΠ οί γ ἵγοπι 
1Π6 πηογα ρογίδοϊ ἴο {Π6 1658 ρογίδοϊ, ογ νίσε νογϑᾶ, 18 
15. ονϊάρηῖ {δὲ (6 ῥγίηοὶρ!α 18 ργθοδγίουβ, δῃά οὗ 
η886 ΔρΡρΠςδιοη. (866, Ἰρβέ νεῖ αὶ Κυρία ἴη ἰος., 
ϑίογι᾽ 8 Ορυβο. 8, 85ὅ., δῃά Κυΐη.) [{ τδίῃοῦ 86 6:5 
ἃ βίγοηρ (Δηα ροριι! δῦ) Ὄχργρβϑίοη, 1 ζλὶδ 5686: 

ἘΞΑμά δὸ Οτοι8 γοηδηκ8: “Νεαῖα δηΐτὰ δὰ 800 11}}65 ἀϊδρυΐα- 
(Ἰοη65 ἀδ μγεϑθητ Ἔϑβεηι8}} θεῖ, ἀ6 ᾳιιὰ ναγὴδ [θοΓο εἰ ῬΕΣΟΘΌρΡΒΟ- 
ται, οἱ δυάδεογιη, εἴ ΟΠ γίδιδηογι δεηϊοηϊ δ, ΔΙ θη568 νοοσδὲ 
Ῥδυ]υ5, 58εα δὰ δᾶ 4118 γοῦιι.5 86η(ἰευδηΐο.᾿" 



ΑΟΤΘ ΟΥ ΤΗῊΗΕ ΑΡΟΒΤΓΕ8, ΟΗΑΡ. ΧΥΙ!. δ81 

“Το πἴπι ψ οἶα "Π|6, δηἀ δνθγυ ἔοι  Υ οοπηθροίοα 
ΜΈ 10: ὃν πἰπ ψγὸ ἃγα Ψηδὶ τὰ δγ6." ΝιιπΊΘΓΟΙ5 
ῬᾶΓΆΪ16] ρᾶ588ρ65 ἃγὰ εἰϊβα Ὀγ Ριΐσεουβ, ΕἸΒηοσ, Ὁ εἰβ., ᾿ 
δηά Οδίακοσ οἡ Απίοῃ. 4, 23. ὃς ὅ, 97. Τἢδ τηοϑί 
δρροϑίίβ δῖα 1ῃ6 Ὁ] ονίηρ : Ατϑίοι. ΒΠοῖ. 8, 11 
ἐν πᾶσι τὸ ἐνέργειαν ποιεῖν ἐδοκίμει ---- κινούμενα γὰρ καὶ 
δῶντα ποιεῖ πάντα. ῬΙαυί. Ραη. ὅδ, 4, 14. Ψυρίζοτ, 
4] σΘῃ18 (0118 4|154ι16 Βοπη τ, ΡῈΣ 486πὶ νἱν1 Π108 
νΙτᾺ 6 Π} ΞΕ ΌΏ, ΘῈ ΠΊ ΡΘΠ68 8068 Υἱῖεα ϑαηΐ ΠΟΙΠΪ ΤῺ 
οἴηηϊυπι. δορῆ. (ΕΠ. Ὑγτ. 822, ἐν σοι γὰρ ἔσμεν. 
Τὸ ψὨϊ ἢ 1 δαὰ Ἐυτγρ. ΑΙΪς. 290. ἐν σοι δ᾽ ἐσμὲν καὶ 
δὴν καὶ μὴ. ϑορῇ. ΡὨΠ]. 068. ἐν σοι καὶ τὸ πλεῖν ---- 
ἐστι, καὶ, ς. δορ!. (ΕΠ 4. (]. 247. ἐν ὑμῖν κείμεθα : 
δΔηά 802. ἐν σοι τὰ κείνων Φασὶ γίγνεσθαι. ὅ66 ἰΠ68 
δοῆο!. οὐ δορῇ. Α]. 84. δὰ ψαίἊκη. οὐ Ευγρ. 
Ῥῃωη. 1266. Οκ {δ6 ϑ58οηέπιοηέ Τοάαεί ρα οὔ- 
ϑθῖνοβ: “ΝΟ ψόογὰβ δὴ Ὀοίζογ δχργθβ8 {πᾶϊ σοη- 
{ἴη8ἃ] Δηα ΠΕσΟββαΓῪ ἀδροηάθηςα οὗ 4}} ἀδγίνεα 6- 
1Ώρ5, 1η {Π6ῖγ οχίβίθησα δηὰ 8}} (ἢδῖτ ορογαίίοηβ, οἡ 
{ποῖ ΕἾγβὶ δῃά Α]ρ (διι86, ψ ῖο ἢ {Π6 {Γιιο8ὲ 
ΡΒΙΟΒΟΡὮΥ 85 ψ16}} ἃ8 ᾿ΠΘΟΪΟΡῪ ἰθδοἢ658.᾿ 

48. ὡς καὶ τινες τῶν καθ᾿ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασι. 
ἵγεῖ8. σοπιραγθϑ [οηρίη. δ. 15, οἱ καθ᾽ ἡμᾶς δεινοὶ 
ῥήτορες. ὅδ66 ΕἸΒΟΠΟΓ οἡ 6! ]ογ, νοὶ. 8, Ρ. ᾧ. ῥ. 191. 

28. τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. ΤὭΘ ψοταβ8 οσσυγ Ὀοίἢ 
ἴῃ Ατγαί. Ρῃημοη. νοῦ. ὅ. δπά ἰὴ ἃ Ηγῃη οὗ (Ἰε- 
ΔΏΓΠ68 οἡ 9ον. ὅ." ες πᾶν οὔϑοισνα ἰπαῖ ψ]δὶ 15 
[Πθγὸ 8814 οἵ Ψυριίογ, Ῥαὶ] ἂἃρρ]168 ἰο (ἢ 6 οἿδ {τι|6 
Οοά, 5ἴηςα {Π6 ψ 86. Οὐοακβ ὈῪ ἁωρὶέον υπάοτβίοοά 
{π6 ὁπ δργθηιθ Βοίηρ. 
ὙΠ) τοϑροςοῖ το [Π6 Ηγηη οὗ (]δδηίἢ 68, ἰζ 18. ὈῪ 

Ποοάάστ ρα }.5}}}7 ργοπουηςθα ἴο 6, θεγοηά οοπιρᾶ- 
ΤΊβοη, {Π6 ρυγοβῖ δῃηά ἢηρβί ρίθςθ οὗ παίιιγαὶ γο!! ρΊοη 
᾿οχίδηϊ ἴῃ 811} Ῥαζϑὴ δη αν ; δηἀ 4180 σοῃίβ᾽η8 (ἢ 6 

τ ΒΙΏΣΑΣ δοης τ θηΐϊθ πᾶν δἷβο Ὀδοὴ οἰἰεὰ Ὀγ Οτοίυθ, Ῥιβοδίογ, 
ΕἸδποσ, Βαρποὶ, οἱ ἢ, ἀπὰ Ὑ εἰβιεΐη ; 88, ῸΣ ᾿ηβίδηςθ, ἔγομῃ Ηδσο- 
ἐοί. 1, 18, 8. ἡμεῖς δὲ τὸ σὸν γένος. Ῥιηάαν, Νοῖμ. Οἀ. σ. ὃν ἀν- 
δρῶν, ὃν θεῶν γένος. Ἰγτίαυϑ: Ἡρακλῆος γὰρ ἀνικήτου γένος ἐστὲ, 
1μιοτεί, 4, 990. Ὠεπίᾳιιε οοὐἰεβιϊ δι Ομ; 68 86 }21}}6 οτϊμηαϊΐ, οἱῃ- 
εἶδυδ 1Π|6΄ ἰάετι ρμαίεν εἴ. 1 δᾶάὰ Αροϊϊοη. Ἐμἰοϊ. 44. καὶ πάντας 
ἀνθρώπους ἀδελφοὺς καὶ φίλους, ὡς ἂν γένος μὲν ὄντας θεοῦ, μιᾶς δὲ 
φύσεως.᾿ ᾿ . 



- 

δ ΑΟἿΒ ΟΥ Τ1ΜΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟΗΑΡ, ΧΥ 

545) ποιδίηρ υπσόσγίῃν οὗ ὁ (γϑιίδη, δ, 6 δὰ 
ἃ] πατοβὲ 8414, δῃ ᾿πβρίγοα γί. Ὑ Βείδον Ραὺ] αἱ" 
Ιυάδεά ἴο {18 ρᾶδβϑαᾶρθ, οὔ ἰο {πὶ οἵ Ατγδίυβ, (οἕ- 
τηδηϊδίοβ ἃγα οί: ᾶρτοοά. Μοβὶ οὗ (δι χ οῇ οἕἊα 
οὐ π6 οἵδογ; δηά {Π6Ὺ γσϑιατκ ἰδὲ {Π6 Ρ]υγαὶ ἰδ 
πιϑαὰ ἔογ (ἢ βίηρυϊαῦ ; 85 10 Μαίί. 27, 44. Μαιῖίκ 14. 
4. 15,82. ἔμι|κα 283,30. Βυϊ ἰοῦ βθϑὴβ πο οσοϑ- 

ὉΑ5 ἰϊ 15 βοπιθνν δῖ γῦθ, ὈδὶΏρ᾽ ΟΠ]Υ ἰο ἢ6 ἔουἠά ἴῃ 8ηγ ἰοϊεγαδῖα 
δεἴδίες οἵ σογγεοίϑοβϑ ἰῃ 1ῃ6 ἐχρεηθῖνε εὐϊιίου οὗ δισῦεευθ (10 τνυβοῖα 
νὁ οννε 118 μγοβεγνδίίοη), Ἐκ. εεγεη, Τὶ 1. Ρ. 80. 1 δθω! μοῖϑ 
δι δ)οΐη ὑἴ, ἔοῦ {π6 Ὀδεπεβι οὗὨ ΠΥ γούη ΡῈ  γεδάογβ. 

Κύδιστ᾽ ἀθανάτων, πολνώνυμε, παγκρατὲς αἱεὶ 
Ζεῦ, φύσεως ἀρχηγὲ, νόμον μέτα πάντα κυβερνῶν, 
Χαῖρε. Σὲ γὰρ πάντεσσι θέμις θνητοῖσι προσανδᾷν. 
᾿Εκ σοῦ γὰρ γένος ἐσμὲν, ἰῆς μίμημα λαχόντες 
Μοῦνοι, ὅσα ξώει τε καὶ ἕρπει θνήτ᾽ ἐπὶ γαῖαν. 
Τῷ σε καθυμνήσω, καὶ σὸν κράτος αἱὲν αἐίσω. 
Σοὶ δὴ πᾶς ὅδε κόσμος ἑλισσόμενος περὶ γαῖαν 
Πείθεται ἧ κὲν ἄγῃε, καὶ ἑκὼν ὑπὸ σεῖο κρατεῖται. 
Τοῖον ἔχεις ὑποεργὸν ἀνικήτοιε ἐνὶ χερσὶν 
᾿Αμφήκη, πυρόεντα, αἐὶ ξώοντα κεραυνόν. 
Τοῦ γὰρ ὑπὸ πληγῆς φύσεως πάντ᾽ ἐῤῥίγασιν, 
Ὧ σὺ κατευθύνεις κοινὸν λόγον, ὃς διὰ πάντων 
Φοιτᾷ, μιγνύμενος μεγάλοις μικροῖς τε φαέσσι»- 
Ὥς τόσσος γεγαὼς, ὕπατος ἀασιλεῖι διὰ παντὸς, 
Οὐδέ τι γίγνεται ἔργον ἐπὶ χθονὶ σοῦ δίχα, δαῖμον, 
Οὔτε κατ᾽ αἰθέριον θεῖον πόλον, οὔτ᾽ ἐνὶ πόντῳ. 
Πλῆν ὁπόσα ρέξονσι κακοὶ σφετέρησιν ἀνοΐαις. 
᾿Αλλὰ σύ καὶ τὰ περισσὰ ἐπίστασαι ἄρτια θεῖναι, 
Καὶ κοσμεῖς τὰ ἄκοσμα, καὶ οὗ φίλα σοὶ φίλα ἐστιν. 
Ὥδε γὰρ εἰς ἐν ἅπαντα συνήρμοκας ἐσθλὰ κακοῖσιν, 
Ὥσθ᾽ ἕνα γίγνεσθαι πάντων» λόγον αἱὲν ἐόντα, 
Ὃν» φεύγοντες ἐῶσιν ὅσοι θνητῶν κάκοί εἰσι, 
Δύσμοροι, οἵἶτ᾽ ἀγαθῶν μὲν αἐὶ κτῆσιν ποθεόντες 
Οὐτ᾽ ἐσορῶσι θεοῦ κοινὸν νόμον, οὔτε κλύουσιν. 
Ὧ μὲν πειθόμενοι σὺν νῷ βίον ἐσθλὸν ἔχοιεν. 
᾿Αυτοὶ δ᾽ αὖθ' ὁρμῶσιν ἄνεν καλοῦ ἄλλος ἐπ' ἄλλα. 
Οἱ μὲν ὑπὲρ δόξης σπουδὴν δνσέριστον ἔχοντεε, 
Οἱ δ᾽ ἐπὶ κερδοσύναε τετραμμένοι οὐδενί κόσμῳ, 
ἾΑλλοι δ᾽ εἰς ἄνεσιν καὶ σώματος ἡδέα ἔργα 
-- τσ νν ἐπ᾽ ἄλλοτε δ' ἄλλα φέροντες, 
Σπεύδοντες μάλα πάμπαν ἐναντία τῶνδε γενέσθαι. 
᾿Αλλὰ Ζεῦ πάνδωρε, κελαινεφὲς, ἀρχικέραυνε 
᾿Ανθρώπους ῥύοιο ἀπειροσύνης ἀπὸ λυγρῆςε͵ 
Ἣν σὺ πάτερ, σκέδασον ψυχῆς ἀπὸ, δὸς δὲ κυρῆσαι 
Γνώμης, ἧ πίσυνος σὺ δίκης μετὰ πάντα κυβερνᾷςε, 
"Οφρ᾽ ἂν τιμηθέντες ἀμειβώμεσθϑά σε τιμῇ, ᾿ 
Ὑμνοῦντες τὰ σα ἔργα διηνεκὲς, ὡς ἐπέοικε 
Θνητὸν εὖὄντ᾽, ἐπεὶ οὔτε βροτοῖς, γέραε ἄλλο τι μεῖδον, 
Οὐτέ θεοῖς, ἢ κοινὸν αἐὶ νόμον ἐν δίκῃ ὑμνεῖν. 



ΑΟἹἿΒ ΟἹ ΤῊΕ ΑΡΟΒΤ1.Ὲ8, ΟΗΑΡ, ΧΥΙ]]. δὅ88. 

8'0} (0 Γαβογί ἴ0 ΒΥ βυς ἢ ρῥγίηςρ]6 ἀθγ 6; Θβρθοίδ! 
ἃ5 δι. Ραυ, Ψῆο ἴῃ 18 Ερίϑῖ ἰο ΠῚ. 1, 12. οἰξθ5 ἃ 
γεγβ6 οἵ Ερ᾿πΙΘη 465, Ὀτίηρβ ἰΕ ἔογνναγά ἃ8 1ῃ6 σοῃηι- 
Ροϑι(οη οἵ ὁ0η6 ροοῖ. [0 15 τϑαϑοηδῦϊα, ἐπογοίογθ, ἰ0 
ΞΌΡΡΟΒΘ ἰῃδί 6 ἤσγα δἰ υἀδα το δοέλ ἐλθ αδουθ ροεοέδ, 
δ'ης6 Πα [8 νεγῪ ῥγοῦδοὶν γοδά Ὀοίῃ. : 

. 29. γένος οὖν ὑπάρχοντες, ““ 51:56 6 [ΠΘΓΘΙΌΓΟ ΜῈ 8ΓΘ 
{π6 οἴδρείηρ οὗ αοὐα, ψα ουπρβμί ποῖ ἴο ἐπ ηκ {μα (ἢ δ 
Το 15 πΚὸ υπΐο 8: [ν6 1, Οὗ ροϊά, ΟΥ βίοῃϑ σινβά,᾽" 
ὅς. ΓΒ βΒθῃιθῃςΒ [8 (Π18 ρΑγαρ δϑο Ὁγ Μαγκίδηά. 
“1ἴ, (Πδη, σιαπ Ὀ6 Οοα᾽ 5 Βαηάγ- Μοῦ, ΟΥ ἐγδϑ 0, δ9᾽ 
γοῦν οὐ Ῥοθδί βᾶγ8 ; 80Γ6 ἰζ πηιιϑὲ Ὀ6 Δοβυγά ἰο 1η8- 
σὶπθ {πὶ Οοά οδϑῃ Ὀ6 π,λη8 Ἡδηάγ- οΙΚ, ΟΥΓ ογϑᾶ- 
[08. Απά, πιοῦὰ 8ο !αΐγ, Ὀγ Κυϊηοοὶ ἐἢ8.: “ Νοϑ 
παΐυτϑ νἱνθηΐθ8 εἴ 116] Προηΐθ8, ἃ Π 6ο ογοϑίὶ οἰχὰθ 
8168, ᾿ΓεΘϑ Δ ΠΙΟΓΘΒ ΒΌΠῚ18 ΓΟ] Οϑ81581 118 δὲ 8090 11" 
ΕἸ581}}18 ΔΓ(15 ἸΏΡΘΠΙ 4116 ἢ ΔΏΪ ΤΠ ΟΠ] Θἰΐ8, φυδηίσ 
ἸρΊΓΓ ῬΓΩΟΒίΔ ΠΕΙΟΥ [18 Θὲ Ὠδ05, σα} υἱἵ ραΐοτ οἵ ὄγοδίοῦ 
Ὠοϑίδι, Ὠ05 0808 Ὠδίιγᾷ οἵ ἀϊρη τα δηΐθοθ τ, πθαυθ 
860 8ἰδίιιδ Ιηδηϊτπηαΐα, 80 δείσας οσοηΐοοίδ, ρτο 60 
(ΟἸΪ ροϊαβί ἂς ἀορεί.᾽" ᾿ 

ΤΏ τηδίογα β ἔὸγ 8[δίιι:685, ὈΟ ἢ τηᾶγῦ]6 δηά 531:|1Κ 6 Γ, 
ΘΓ ἴῃ Αἰμ6η8 ποδὶ αρυπάδηΐ; 848 Ψψὲ ἰθάτγτηῃ ἔγοπι 
Χοθορῆ. ἀθ ΨΝοοιρ. δπα δίγαθο 218 Β. ἃ. 618 α. 
οἰϊεά Ὀγ εἴ8., ψᾷο 4130 δά 668 ὨυΤΙΘΓΟῸΒ ραββαροϑ 
1ὴ {Ππϑ8ἰγαίίοπ οὗ ἴΠ6 δοηέϊπιδηΐ; 885 (Ἰς. ἄς (Ναὶ. Ὁ. 1, 
27. Θυϊά ἰρίτυν τυ γι, 81 ἢος δοάδθη τηοάο Ποιηηὶ 
πδίαγα ργεϑοῦρβιξ, υὐ 181} ρυ οἢ γι ΄υδηη οι 6 ἢν 
Ρυϊζαγοῦ, οα1Ὼ 6586 σϑυβαπι, ΟἿΣ [2608 ΠΟΙ ΒΒ Β Π}]|6 Ὁ 
ἀψροσῦ ΧοΒΟΡΉ. ἅρ.. (Ιδπι. Α]οχ. δίεοπι.. ὅ. εἶο 
εὃὺς ἔν τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισι μέγιστος, οὔτε δέμαρ 

θνητοῖσιν ὁμιοίϊος, οὐδ ννήμα. Φο86Ρῇ. ἐς. Αρίοῃ. Φ, 42. 
Τάς : ἀ6 ποῦ. Οογ. 9. σείοτιι) η6 6 σΟΠΙθΟΓΟ Ρᾶ- 
το θιι8 ἀ608, 66 1Π 0} 8π| ἢΠΠΠΠΔΠῚ ΟΥΒ βρθοίθπῃ 8881- 
τοῦδ ΓΘ 6Χ τηαρηϊ τἀ σΟΟ] ὁδί πὶ ΔΓ ἐγαηίαγ. Ε16- 
τοὐοῖ. 1, 28. Ρίυϊ. Νυπι. θὅ ν. 1 ἔογθϑδσ ἰο πιθῆ- 

, τίοη 806 ἢ} ἰδίου ᾿νε 6 Υ8 88 τη]ρῶς ἢᾶνο ἐδ κοη ἐπ 86}- 
{πηδηΐ ἔγουι δογρίυγα, 88, ἔστ ᾿Ἰηβίϑδῃηςο, ῬΗΠοϑίγαϊαϑ. 

Εὸσ χαράγματι ΜατκΚΙΔηα σοπ]δοΐυ 68 χειρουγήματι, 
Ὀυΐϊ σψιβουῖΐ οαυ86. δοδ)θυϑηθγ οὔβοίνοθ (δὲ χά- 
ραγμα ῬΙΟΡΟΥ͂Υ ἀδηοίεβ ἃ σδομέρέμγο, οὐ δέαηνηρίηδ; 
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γα, ὈΥ͂ ΤηΘΓΟΠΥΠΙΥ, δἰ ρηιῆεθβ ἴπ6 ἐλέη βουϊρίυγεά, 
φαγνοά, ΟΓ Θηργανθά, ἃ ΡΙ6ςα οὗ Βου!ρίῃΓα, ΟΥ ϑίδίυδεΥ:; 
88 8 δἰδίι, ϑἴδιρ, ΟΥ ΠφοΟΙΠ, ὅτε. ; δηά {Πεγοίογα 10 15 
ἤογα ἴο Ὀ6 γθῃάεγοα “Ἅ ἃ βίδίῃῃα Ἵ β8οθαὰ ὈῪ υμηδη 
αι, ἄο. [{ηιᾶν, οψονογ, Ὀ6 ἰΔ θη ἴῃ 158 ργιν6 
86η86, 8ἃ8 ἃ υεγδαί, ἰο ἀδηοῖα αην ἐλὶπρ δομίρέωγοα; 
Δη4 88 νογθα]5 ἰογιηθα ἔγοπι ρϑβϑίνα νογὺβ οἴθῃ ἰ8Κ6 
δίϊον {πη ἃ ρϑηϊίνα ἀσροηάθηϊ ἸΡΟοη ὑπὸ Ογ ἀπὺ, 80 
6 ΔΥ δοοσοιηΐ [ὉΓ {Π6 σοηϊνα Ὀοίηρ Βογα υϑοά. 
Απ οσαπρὶα οὗἁ {118 οσουγβ ἴῃ δᾶρ. 8, 11. τέχνης 
ἐ μελέτη Φ 

ΣΑΡΑΑ 15 ἴοσ ἐνθυμήματος. 
. 80. τοὺς μὸ οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν. 6 
ἸΏΔΥ -ῬΑΓΑρῆγαδα ἰἢ8: ““ Βυΐ αἰίπουρὶ Οοἀ νν88 
ἰραβθὰ ἴο γίνε 80 ἸΏΔΗΥ δηά υπάουδίοα τοῖο οὗ 
1ῖ58 αχἰβίθῃηςσα δηά ργονιάθηῃςε, δῃὰ οδηηοί 86 νψοῦ- 

Ξῃ!ρροά ὑπ ογ δὴν ἤρυγεα οὗ ᾿υμηδη δγ ; γοῖ, [ῸΓ ἃ 
Ιοης (ἰπ6, θη αἱά δηϊογίδι πῃ ΘΓΓΟΏΘΟΙΙΒ ΟΡΙΠΙΟΠΒ 
οὐὗἨ ἔπι, δηὰ ἀϊά ποὶ σόγβῃ πῖπὶ ἀεσῃί. Τῆ6δ6 
ΘΓΓΟΓΒ, 88 ἸΟΠρ 88 [ΠΥ ΔΓῸΒ6 ἔγοπι Ἰρῃηοζγδηςο, αοά 
ονοιϊοοκοά, δηά ὕογο ψ τ. 
. 80. χ- τ. ἀγνοίας, ““ ἸσΏοΓΔηΟα οὗ {πΠ6 ἴσα Οοἀ δηά 
Ὀινίηθ ΨΟΓΒΏΙΡ." Ὑχεριδεῖν ΡΓΟΡΟΙΙ͂Υ βίρη ῆθθ οὐσγ- 
ἰοοῖ, Ῥᾶ88 ὈΥ ; δηἀ ἤθδῆςθ, ἔοι (6 δα)υηςί, ἀδηοία8 
ἴο παορίοςοϊ, ηοΐ οᾶΓα ἴῸΓ ; (48 Τοῦ. Φ. 8. διν. 85, 14. 
Ὅκειυϊ. 8, 26.) δπά ε͵80 ἰο εδϑρίβε ; ἃ8 ἰῇ Χϑηορῆ. 
Αξα68. 8, 4. Απίοηῃ. ὅ, 81. ῬΒΠο 1096. [μονϊ. 96, 40. 
[οἵ Ὀο(ἢ {Π6586 ἰΔ8[ τπηδηι]οηθά βρη: σδίοἢ8 {Π 6 ΓΘ ἀγα 
ΘΧΔΙΏΡΙ68 ἰῃ ΤὨυογά. 4, 62. ὅ, 6 ὃ. 48. 6, 11. Εα1.7 
Βυΐ ἰΐ 5 {κουνῖ86 υβοα οὗ (ἢο86 ψ|ο ΡυΓΡΟΒβοΪυ }αϑ85 
ὃν, δῃά ἰοοῖΐ αδἰἀθ ἔγοπι, ΔῊγ τπϊηρ, δηά τπ8 Κα 85 
τπουρσὰ (ΠΘΥ 88νν ἰΐ ποῖ (48 ἰῃ Πουί. 22, 8 ἃ 4. 1,εν. 
20, 4. ΡΒ. δ4, 1.), ἀϊδδοηιδίο, κποιυίοασε, οοπηῖνε, ὅχα. 
Ηϑθϑῃςθ 1 ΠΡ ἴο Ὀθᾶσ ψ1Π, ΡδΓΘΏΕΥ 50 γ, σαρ- 
ορᾶῶν. ὅὃο Αοἰἴβ 14, 16. εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορέυεσθαι 
ταῖς ὁδοῖς αὐτών. (Κα1η.) ΑἹ] (Π6 ἀθονα βἰρηϊῆοδίοηκ 
γγεἰ8. 8 σοριουϑὶγ ΠΠυβέγαϊοα 1 Ἔχ [68. 

, 80. τανῦν παραγγέλλει τ. ἀ. π. μετανοεῖν. ᾿δοδαάτιάρο, 
ἢ ἢ18. 808] σοοα ταβῖθ, οὔβογνοϑ ““{Πδὲ ἴΠ6γὰ 15 
ἃ αἰρην ἴῃ (ἢ]18 Ἰαἰίδε δχργοβϑίουῃ θθσοοπιηίηρ οὔθ 
ΠΟ νγὰ8 σοηϑοίουϑ ἴο Πἰπη56 1 (δὲ 6 νν88 ἱπάεθα δὰ 
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ΔΙΏΡΑΒΒΔ ΟΣ ἔγοιῃ (6 Κίηρ οὗ Ηδανθη." “Τῆηΐδ υη1- 
νογβᾶὶ ἀθιηδηά οἵ γθρθηΐδησα (οοπίη685 ἢ6) ἀθοϊαγοά, 
ἴη [ἢ βίγοηροϑί [θγιηβ, υΐνογϑαί ρα], δηα Δ4ηγ1- 
ΓΑΌΪΥ οσοηΐγοηϊοα [ἢ6 ῥτὶάθ οὐ {π6 βδυρμεοβὶ δίοϊς οὗ 
[Π6πὶ 81}; δηά, δ᾽ {Π6 βδη6 {ἰπ|6, ὈοΓα ἄοψνῃ 41] {Π6 
1416 Ρ]645 οὗ ἔδιδ! γ ; ἴοῦ ψῃο οου]ὰ τοροπί οὗ ἀοίηρ 
Ψ δ΄ ἢ Δρργθῃθηάθά δ οου]ὰ ποῖ Ὀυϊ ἢᾶνα ἀοῃθ ἢ 
Ι[ψου]Ἱὰ δαὰ {παῖ {{Π|18 ““ ἀδιηδηά οὔ σερθηίδησο," (ἢ}5 
σϑδϑίηρ ἴο ἀο 6.1}, δηά ἰϑαγηΐῃρ ἰο ὁ ν]], ννἃ8 
δργΘ θα ]6 ἴο (Π6 ἀϊςοίβ οὗ [6 ῬἢΠΟΒορἤοιβ. δὸ Ηἰδθ- 
ΤΟΟΪ. ἴῃ Αὐτ. σαγη. γί. 9, Ρ. 126. Εάϊι. ΝεοάΠδηι. 
ἡ δὲ μετανοία αὐτὴ Φιλοσοφίας ἄρχη γίνεται. 
81, “4 Απὰ Ὀδοδυβα (οα ἤδίῃ πον νουο ιϑαίρα 
ἸΏ6η ἃ οἰθαγογ Πρἢϊ, ἀ68ρ1856 ποΐ (1 δῃμίγοδαί νοι) [686 
ΔΓΩΪη,8 Δἤογαθα ἴο γοῦυ. Εογ Οοα ν1}} γϑαυίγα 
βίγ οἱ δηᾷ 80] 6 πη δοσοιηΐ οὗ [Π6 586 {Π6ῪΥ̓ ΠΊΔῪΥ τηΔ ΚΟ 
οὗ 16 Ὀφρίίογ Κηονίθάρσα νοιοβοαΐδα ἰο ἰἢθ. Ηθ 
Ψ1, ἰηἀθρα; Δρροϊηΐς ἃ ἀδὺ ἴῃ ψῃϊοῖ ἢ6 Μ1}} 1υᾶρθ 
1Π6 ψοῦ]α," ὅς. Βγ ἡμέρα 15 τηρδηΐ (48 18 ον ἀδηΐ 
ἔγοτῃ {Π6 ψογάϑβ [Ὁ] οσηρ) (6 ]481 δΔηα ρεπογαὶ 16 σ- 
τηθηΐξ, θο(ἢ οὗ ἀδδά δηά ᾿ἱνίηρ. Ἔν δικαιοσύνη. Αἡ 
Δάνογθῖα] βαπέθηοθ ἴῃ [Π6 ρίασδ οὗ (6 δάνετγῦ δικαιώς. 
Ἃ ὥρισε, ἴος ὃν ὁ. ΤΠΘΓΟ 185 8 ποῦνουβ οἴθρδησα ἴῃ 
{18 Δ. {Π 6} } 64] Δββθιηθαρα οὗ πάντες Δη4 πανταχοῦ, 
οὗ ν]οἢ) ὙΥ εἰϑίθίη δά ἀισθϑ ΠΊΔΠΥ ΘΧΑΠΊΡ[658 ἔγοιῃ 1Π6 
Ὀεϑὲ ατϑοῖκ ψγιῖοΓβ. 

.. 81. πίστιν παρασχὼν, ἄς. ΤΠ ἔοτγπιυ]δ πίστιν 
παρέχειν ἮΔ58 Ὀ6ΘῚ ᾿ὀΑΓΏΘαΙΥ {Ππ|8ἰγαῖοα ὈΥῪ ΒΔρΠοΪ, 
Κγρκο, Κτοῦβ, [οσβηθγ, ἀπά ΕἸΒοθογ, ὈῪ ψποπὶ ἰΐ 
[88 Ὀδθῃ 8} {ἰ8(ΔοῖΟΥΥ ργονθα ἴο ἤἢδνα ὯΟ ΓΘίδγθηοθ 
ἴο ψθδΐί ὙΤΠροϊορίδηβ 64}} {ΠῃΠ6 “ δϑαυΐπρ τυογα " Ὁ 
ψ ἰοἢ Οοἀ ορογαέοδ ζαϊἐ ἢ ἴῃ {Π086 ἢ οὔδγ ἱξ, θυς 
ἸὭΘΓΟΙΥ [0 βρη ν “ ργοάποσβ 41} ΟΥ Ὀγϊηρσίηρ ἔοτγ- 
ψαγὰ δγριπιθηΐβ βυβιοίθης ἴὸσ ἴΠ6 φγοοί οἵ δηγν 
Τηρ ; δὰ {ἢιι8 σοΟηΗ͂Γπι δηὰ δΘϑίδ Ὁ] 8ἢ 109 (γα ἢ. 
δο Ροϊγῦ. 4, 88. ἱκανὴν ὧν παράσχῃ πίστιν τοῖς ὑφ᾽ 
ἡμῶν εἰρημένοις. ΦοΒΕΡἢ. Αηϊ. 2, 9, 4. τοῖς μέντοι προ- 
κατηγγελμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πίστιν ὁ τοκετὸς τῆς γυναικὸς 
παρεῖχε. 

ἧς δῦονθ οὐ ἶσα ἤᾶνθ, ἸὩΟΓΘΟνΟσ, ϑηονη (ἢαὶ 
πίστις οἴη βρη! ῆρβ [Π6 ἀγρυμηθηῖβ βογνιηρ ἴο 6βίδ- 
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Ὀ]153} δὴν ἰγυςῃ ; ἴο ψῇοϑθ δχδιηρῖθβ 1 δάδὰ ΑΡρίαπ' 
ῷ, 804, 48. ἐς τε πίστιν τῆς ὑκοκρίσεως τοὺς θεράπω- 
τας ἐσταύρου. ΝΜ ειβο ἢ 4180 οἰζε8 δχϑιαρίθβ ἔγομβι 
Ταηιογά. 8, 112. τοῖς προφύλαξι πίστιν παρεχομένους, 
ὃς 6, 17. ὀργῇ πίστιν παρασχομένῃ ἔπεισε. ϑίτγαθο 44} Α. 
ΤὨρορῆν. (. Ρ. δ, 7. Ἰϑῖοηγβ. ΗΔ]. ἀ6 Ὠϊςεῖ. Τπυογά. 
1. πίστεις παρέχομαι, Ὀ681468 8 ΠΟ. 8: ἀΘΓΔὉ]6 πυιηθοῦ 
οὗ οὐδοῦ ρϑβϑβᾶρεβ. 

82----ὃ4. ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν, οἱ μὲν ἐχ- 
λεύαξδον. [Γι 18 ε (δι [6 ΑΡροβίί8 νψᾶϑ ἴθγθ ἐπέεγ-- 
γερέοα ἴῃ ᾿λ18 ἀἰδοοῦγβα Ὁ. (ἢ 6 ἀογϑίοῃ δῃἀ τη ΚΘ ΓΥ͂ 
οὗ αἱ ἰϑαϑὲ θὁπ8ὲ οἶδ88 οὗ 18 ἤρᾶγογβ; " δηᾶ ὈΥῪ {ἢ 
᾿Ἰηἀιῆδγθηοθ οὗ οἴμοσβ. ΕῸΓ 1 σδηηοί βοσράθ ἴο (ἢ 6 
ορίηΐοη οὗ Βοζὰ δηά οἴδϑζβ, (ἢδί {πΠ6 ψόγαβ ἀκουσό- 
μεθα σου πάλιν περὶ τούτου Ἰηάϊςαῖο ἃ πη μπάεοϊαθα, 
Δηα ἃ τοὐδῆ 0 ἦσαν πιοῦθ. δὰ ταὶ Ὀθθη {Π6 6856, 
Π6ὺ ψουϊὰ ἢᾶνα οποβθὴ (Π6 πι6 ργεϑοηί. Βυΐ 85 
Ῥαιι 8 ἀἰβοοῦγβο νγχὰ8 ἐπέθυυμρίοα ΌὉΥ (ἢ 6 8266 15 πὰ 
ἰαμσἠέεν' οἵ ὁπ6 Ῥατί οἵ ἢ)]8 δι θη ςσθ, 30 νγᾶϑ8 1 δαυΔ ΠΥ 
ὈγΥ 116 δτοίαπιαξίοη οὗ οὐΐενς, ἀκουσόμεθά σου πάλιν 
περὶ τούτου, ΨὨΟἢ ψ88, 1 ᾿πΠ]ἸΔρΡΊ 6, ἃ ΟΝ] ΨΔΥ οὗ 
ΒΥ, ““Μ͵ Μ1Π2 ἤδαγ ΩΟ τῆογα οὗ {Π18 δὲ ργθβοηΐ. 
Απά ρῥγοῦδθὶν δοπιθ 8υϊϊε 1ὴ6 δοιίίοη ἰο (6 ψοτγά, 
δῃά ἰυγηθα προη (61 ν ἢ66] ψῃ]6 Πα 88 βρϑδκίηρ. 
«ς Αηά (ἢϊτ|8 (84γ8 )οααγιάρθ) τΠ6 ἱπαιδγοηοθ οὗ 
δοη]6, δηα (ἰδ ραοίυδηςος οἵ οἰμδῖβ, ουϊ βῃογι (Π6 
ΑΡοϑε 68 ἀἸἰβοοῦγβθ : 80 ἰῃδί {ΠΥ ψοηΐ ἀονῃ ἴο 
τσηίοουβ σοηαριηηδίίοη, πη 6Ἃ6Γ ἴἢ6 συ} οὗ Πανϊηρ 
το]θοίεα ἃ (ὐοϑρεὶ, [86 ργοοῦ οὔ ψδιοῖ {ΠΡ Ὶ ταϊρῆξ 

Ἀπ Τῆδεα ἴα σΈΠΘΓΑΙΪΥ δυρροδεα ἴο Ὦανεα Ὀδοη (ἰ6 Ερίσμγδαπε, δηά 
{8 οὐλέγβ ἴῃς δίέοίον; ΔΉ Ορίηΐου το 5Θε 8 ἰ00 ἔογμηδὶ δῃηὰ δγ8- 
τοπγδῖῖοδ] ἴο Ὀ6 τουοἷ γα θὰ ὑροι. [2ἴἅ͵αΩἴ. γα ῃοὶ ἴο ἱπιασίηα ἴΒς ἀϊ5- 
δυβῖ ἴο Πᾶνα δγίβθη βο] εἶν ἔγοιι 1Π6 Ὠ:εὨΙΟἢ ΟΥ̓ ἃ ΓΕΒΌΣΤοοιο οὗ [86 
ἀεβά. ὙΠῸ ἀεοϊαγαιΐοη παῖ τερεηΐδμοθ 'γᾶβ ὨθΟθθϑασΥ ἴο αἱὶ οὗ 
ἴπεῖα, δηὰ {δαὶ ἃ )υθρηχεηϊ νουϊά ὃὈ6 με!ὰ ονὸσ τποὶῦ παιΐοη, τηυδὲ 
δανε Ὀεθῃ τππαοοοιιηίδρθ᾽ς ἴο αἰέ ραγέϊεϑ, ΘΒ ρμεοίδ!]γ ἴο [ποϑ6 ψῇο ποιά 
{πε ἀοοῖγί μα οὗἉἨ ρεγίδει 1} 1γ. Απά {πὸ δοοβετα ( μᾶγ(1 ΟΡ ἴῃ 80 
Ἰοουϊαν ἃ ρεορὶε δ ἴμ6 Αἰπεηΐδῃ}) νγνου]Ἱά, 1 ἰβιαρίῃθ, 6 ἔουπά 
διηοηρ δ}} οἴαϑδϑεϑ. ]1φαεθὰ [86 οχίγεζηθ εν τυ οὗ ἰπας ἡδοη, δηά- 
{Πεῖγ ῬΓΟΏΘΏ685 ἴ0 γἹαἴσυ]6, ἰ8 Γοιηδυκαα ΕΥ̓ ΓΩΔΩΥ͂ δηϊίοηϊ ττΐεΣΣ,. 
ἔγοσα Ὑῃουι οἰξαι: 08 την 6 ἔουηὰ ἰη ῇοί(είεΐη. 
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βανθ Ἰθασπί 1 9056 δἱησίε ἀαν, Ὀὰϊ νοι] ηοΐ ρσὶνο 
{πϑιηηβοῖνοβ {πὸ ἰγου 6 οἵ Ἔχαυπηίηρ, ; δηά {5 15 τι 
σοῃήοιηπϑίϊοι δπιοηρ υ8.᾿ 
.88. ἐξῆχθεν ἐκ μέσου αὐτῶν. 'ῊΪ5Β 5} ]Υ βρη ῆθβ 

“ς« ἀδραγίδα ἔγοτῃ {6 π|. δ66 92 (οὐ. 6, 1δ. 
84. τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐς. Οη κολλᾶσ- 

θαι 8686 [8 ποίβ οἡ ὅ, 18.; δῃὰ οη ᾿Αρεοπαγίτης ἴῃ 6 
Ὠοΐθ Οἡ νϑῚ. 106, ΒΥ γυνὴ οαῃῃοῖ 6 πηοδηΐ, 85 Δ ΠΥ 
ΒΌΡΡΟΒΘ, [ἢ6 ψ] οἵ Γ᾽] οηγβίυ ; ἔογ (Πδὲ νψου]ά πανα 
Τεαυϊγοά καὶ γυνὴ αὐτοῦ. [1 Βἰρηϊῆθβ α εὐΐΐθ, οΥ πιαέγοπ; 
αηαὰ (86 (ὑοα, (ἰδηΐ. δά ἀ5 εὐσχήμων, ψῇϊο ἢ 18, Ποντ- 
Ἔν ΘΓ, ἃ ρἷοβϑ; ποι ρῇ ποῖ υπάδβογνίηρ οὗ αἰξαπίίοη. 
ΤῊ δαΐποῦ οὗ ᾿ἴ 88 (Ὠηκίηρ οὐ (Π6 Θχργθββϑίοη γυ- 
γαῖκας τὰς εὐσχήμονας, γοβρεοίαδίο ταλῖτοηΒ, αἱ 18, δ0. 
ΤΠα νοχζὰ τιμία, Δβἀοἀ ἴῃ (οα. Ἐ', 15 4|830 ἃ ρ]ο058. 

Α5 ἰο ἴἢ8 Ὡδπ)|6 δάμαρις, ϑη0 8 ἃ Ὧ0 ἼΘΙ εἶδ 
οσσα8, στγοί 8. Ηϑιβιογῃιϑι8, δα οἵ θγβ, ψουἹά 
Τοδὰ ἴον 1 δάμαλις, ἃ δῦ ΕΥ̓͂ ὯὮΟ 6 Δ5 ΠΠΟΟΠ,- 
τοη. Βιϊὲ ΟἸδαγίυβ, οἱ ἢ, ἀπά οἴἤ6 18, γι ΠΟῪ το)θοῖ 
1818, ΝΘΓῪ {γΓυγ ΟὈβοσνίηρ παῖ (Π6 ρ 84 Δ ἃγα ρεῖρθ- 
(4 }}ν Ἰηἰογο απο. Οββιθ]Υ, ἴοο, [Π6 Ὠ8Π16 τγᾶβ ἃ 
1ογὶο οὔθ. . 

84, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. Εοτ ἕτεροι ΜΑΙγκΚΙδης σοη- 
Ἰεσίατγεοβ ἕτεραι : ὙΠΊΟΙ 18, ΠΟ ἜΘ, ὈΠΉΘΟΘΒΒΔΤΥ, Ὠοΐ 
[0 588Υ. ΒΟ ΟΟἸ8116 ; 5ῖπ66 88 (88. αὐτοῖς πα] οδίο8 (Πδὲ 
ῬΟΓΒΟΏΒ οὗ Ὀοιἢ 56 Χ65 ὅγα τἡθδῃΐ, 50 ργοργίείυ οὗ ἰδῃ- 
βυᾶρο τϑαυῖγοβ ἐμαί {π6 Ργοηοιῃ ΤΠ ον πρ᾽ Βῃο.] ἃ Ρ6 
1 ἰῃ6 »ιαδομίϊηε, ἃ8 Ὀοϊης (8ο [6 (ΓΙ ΓΔ [6]} 
18} (8 ἐϑογἐλίδν' σΕΠΩΟΥ͂. 

(ΓΗ͂ΑΡ. ΧΥ]]. 

ΡῬαυϊ, ἴοι μανίηρ ἀεραγίεα ἔγοπη Δι θη8, γοραὶγα 
ἴ[ο Οὐογηε, δηὰ τἰἰθγο τηϑοίβ ψ ἢ Ααια, ἢ ο, οἡ 
υδΐηρ Ἔχρο δά ἔγτοπιὶ οπηθ, δά, στ ἢἷ5 ψ 8 ΡῬΓΙ8- 
1116, τοιγοά ἔο 118 οἱΐγ. ο Ααυ8, ψῆο ψ88 ἃ 
τοηΐ τᾶ Κοῖ, Ραυϊ, μαϊηρ; οὔ {Π|| βδπ|6 ἰγαά6, Ἰοἢ8 Πίηι- 
561, ψγόογκβ ἰὴ 8 5Βῆ0ρ, δηα Ιο(ἶβ68 1π ἢ]8 ἤοι86 (ν ΕΓ. 
1---5)ὺ. 5.145 δηὰά Τηηοίῃου5 σομηθ ἴο ἢϊπὶ ἔγοιη Μδ- 
ςοἀοηΐὰ (νεΓ. δ). ΑΙΟΣ Βανίηρ 5ἰδια ἃ γϑὰγ δηά ἃ. 
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841 δὲ Οουίπι (νογ. 11.), δηά ((μουρῇ δι ἀδὲ ἐπ 6 
Ρογιἰπδοίουβ ορροϑβί(οη οὗὁὨ [Π6 96 :}8) ργθδομβά ο (86 
Οδης ἶθ8 ψ ἢ διισοθθ8 [π6 ἀοοσίγιπο οὗ (Οἢγιβί, δὰ] 
[ΔΚ68 ἃ ἸΟΙΓΠΘΥ τΠγουρἧ Δ ΎΓΙΆ; Γαρδίγβ ἴο (ἰβββᾶγθᾶ 
8η4 76Γυϑαίοηι (91 ὃς Φ2.); δἴἴοσναγάβ ἔγάνοσβοβ δ- 
Ιαι14΄ δη Ῥηγυρία (νοῦ. 28.); δηΐ, δι Ἰθηρίῃ, γϑῖιγῃ8 
ἴἰο Εροϑιβ, ψῆθσο μ6 δά ᾿ἰοἷ Ααυα δηὰ Ῥγίβο: δ 
(νου. 28.), ψ!ο δά δοσοιηραπιθα ἢϊπι. ἰηΐο ὅ'γτγια 
(νογ. 18.). Μοδηνιθ, δἱ Ερθβι8, Αρο!οβ, θοίηρ 
ΔοσυΓγαίο Υ ἰδυρῆς (6 ΟΠ 8ι614η ἀοοίγιηθ ὈὉγ Αφυ]]ᾶ 
Δηὴ0Π Ῥγίβ.}}α, δὰ [ἢϑγθ ρῥγοδόπεά 1 (96 8664.) 
(Κυϊη.) 

1. Κόρινθον. Α σοἰοὈδγαίθα οἱἱγ ψτἢ ὕνο ροτγίβ; 
ΠΘηΟΘ ἰΕ ψγὰ8 Ἵδ οαὰ διηιαγῖδ, (ἢ6 πηθίγορο β οὗ 
Αοἰιαΐα, “4116 ὃν (ἴσοτο ἐοέΐως αν οῖω ἰμπιοη, δπὰ 
Ὀγ ΕἸοτυ8 αγωοῖω ἄθεοι; δὰ οὗ ψῃϊοΐ δίγαῦο 88γ5 
ὦ 8. Ρ. 268.) ἡ μὲν οὖν πόλις τῶν Κορινθίων μεγάλη 
τε καὶ πλουσία διαπαντὸς ὑπῆρξεν, ἀνδρῶν τε ἡἠυπόρηκεν 
ἀγαθῶν εἰς τε τὰ πολιτικὰ καὶ εἷς τὰς τέχνας τὰς δημι- 
ουργικὰς. ὅ66 430 Ατίβί. Οτγαῖ. ἰη Νερῦ. Ορρ. Τ. 1. Ρ. 
258. (Κυϊη.) Τηθ Οὐοπιηρδηίδίοιβ ἤᾶνθ, ἤΟΨΘΨΟΊ, 
οπηἰοα ἐπ6 πηοϑὲ Πππρογίδηϊ ρ8888 786 Γαβρθοίηρ (ἢ 18 
ΟἸΥ ἴο Ὀ6 ἔοιιπά ἴῃ ΔΩΥ δηῖτίθηΐ διιίἢοῦ: ΠΔΠΊΕΙΪΥ, 
ΤΠυογά. [,. 1, 18. οἴκουντες γὰρ τὴν πόλιν οἱ Κορίνθιοι 
ἐπὶ τοῦ ἰσθμοῦ αἐὶ δὴ πότε ἐμπόριον εἶχον, τῶν Ἑλλήνων 
τὸ πάλαι κατὰ γὴν τὰ πλείω ἣ κατὰ θάλασσαν, τῶν τε 
ἐντὸς Πελοπονήσου, καὶ τῶν ἔξω, διὰ τῆς ἐκείνων παρ᾽ 
ἀλλήλους ἐπιμισγόντων, χρήμασί τε δυνατοὶ ἦσαν, εἷς καὶ 
τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς »,δήλωται: ἀφνειὸν γὰρ ἐπωνόμα- 
σαν τὸ χωρίον" ἐπειδὴ τε οἱ Ἕλληνες μᾶλλον ἐπλαΐϑον, 
τὰς ναῦς κτησάμενοι, τὸ λῃστικὸν καθύρουν, καὶ ἐμπόριον 
παρέχοντες ἀμφότερα, δυνατὴν ἔσχον χρημάτων προσόδῳ 
τὴν πόλιν. 

2, ἹἸουδαῖον ὀνόματι ᾿Ακύλαν. '“ΓΠΪ8. 156 (Π6 1], δίῃ 
ὨδΔη16 “σιιΐϊία, νι ἃ Οτοοῖ (δγιτηδίίοη. ΕῸΣ {Π6 
96 ν8 οὗἨ [Πο86 {{π|68 γοϑ ἀθηΐ δπιοηρ [ἢ6 Ο6πίι 65 
ιϑοα ἰο 4896 (ἀθης 6 Πδη65, ΟΥἹ 8881 Π|}}|ῖ6 {Π 6 Ὁ 
26 ν15}} οὔδϑ ἰῃπογτοῖο. ὅθε ατοῖ. οἡ Αοςίβ 18, 9. 
Βαγίῃ. Δαν. 7,4. Τηδὶ {Π18 Δ΄αυ!!α 15 μοί (45 Βοπὶα 
840.) {Π6 βᾶπ|6 ὙΠῊ 1Π6 ατθοκ Τυδηβίαῖοσγ οὗ ἰῃς ΟΙά 

8 
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᾿αβίδιηθης (Ππουρὶ 6 ννᾶβ 1115 6] ον - σου Γυ8}), 
511}} 1658 τ[ὴ6 ΟΠ ἄθθ Ῥαγαρῆγαβδί ΟἸΚοῖοβ, ἢ88 Ὀδθῃ 
ϑῆοψῃ ὈΥ Κορρα οὐ οη. 16,8. ΜΙοἢ86}15 σοη- 
͵εοίαγοβ {πὶ ἢ6 δὰ Ὀδ6δη γοϑίἀθηϊ δ βοιηδ οἡ Ἷοϊη- 
ΤΊΘΓΟΙΔΙ Ὀυϑιπ6885: δηὰ {πὶ ἢ6 ψ8 τίοἢ, πῆδγὺ, [6 
{πη Κ8, 06 οοἸ]]οἰοα ἤτοι [Π6 οἰγοιυπηβίδησα (αὶ {6 
ΟΠ γι βιϊδηβ οἵ Βοιης δηὰ Ἐρἤθβιιβ "βθὰ ἴο τηθεΐ δἰ ἢ 18 
ἤοιι86. ὅ66 ἔοῃ. 16, ὅ. 1 (ον. 16 ὃς 10. (Κυίη.) 
ὙΠ686 866, πονονοῦ, βοιηθν παῖ Ὀγθοδιῖου 8 σΟη- 
ΟἸυϑίοηθ. ὙΒοῖπογ ῃ6 ψὰβ γοΐ ἃ (γι βίίδη ψ ἤθη 
Ῥδὰ] τηοὶ ψ } ΐπι, οὐ ποῖ, 5.. [λικα ἄοοθβ ποῖ 880: 
8δη4 [ἃ ἢ85 Ῥδθη {πουρῆϊΐξ πποσογίδιη. Βυΐ δι. Γὐὺκο 
οἴζθη οὐηἱίβ τοϊηυΐθ οἰγουμηβίδῃσοβ, ΜΉ Οἢ ΠΊΔΥ ΨΘΓΥ͂ 
ψ61} θ6 ΒΡΡ]164 : δηᾷ {18 ργόθδῦὶν 18 ὁπ6 οὗ τῃριῃ ; 

᾿ς ΘΡΡΘΟΙΔΪΪΥ 51η66 (Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ προσῆλθον αὐτοῖς 11- 
ΟῬΙΙΕ5 ἃ βογί οἵ σοπηθοίίοη, ψὨοἢ γ88 ὑγοῦδ] νυ {Πα 
οὗ ἸΔΘ ΠΕ Υ οἱ το σίοη. Νον ἴδογα δὰ 6 θῃ ἃ σοη- 
στοραίοη οὗ (τ βίίδη8 δἱ Εοπηθ, ἴσοι (6 6β8γ]}168. 
Ρογιοα οὗὁἁ (ΠὨ6 σβρεὶ, νοῦ οτὶριπαίθα (48 8Ο0Π16 
{Π10Κ) ψῈΠ οογίαϊη οὗ ἴποβα πὸ ἢδά ὕθδθη ρῥγϑβθηΐ 
δὲ 1Π6 ἔδαβί οὐ Ῥεηΐϊθοοβῖ, ἤθη {πΠ6 Ηοὶγ ΟΠοβί ν 88 
᾿πηρϑγίοα ; βηἷ ψ88 ἀου.]6885 ἐοβίθγθα δηά ργοπιοίθα 
ὈΥ {ῃοβα ον ϑῃ ΟΠ γιβείδηβ ψῆο δὰ οσσδβίοη ἴο 
ΓΟΡΔΙΓ ἰο {πὲ ΟἰΕΥ ΟἹ ΘΟπΙΠΊΘΓΟΙΑ] οὐ ΟἴΠ6Γ Ὀυι81}688. 

ῷ, Ποντικὸν τῷ γένει, ἰ. 6. “ὃν οομηέγῳ οὴθ οὗ 
Ῥοηίι ;" 1 ψ ]οἢ ργονίηςσθ ἴπ6 ΓΘ ΜΈΓ τὩΔΗΥ «6.8 
βϑίι164. (Κυΐη.) γοῦν οὐ δοοουηΐ οὗ [Π6 σοη- 
βίἀθγαῦϊα σοπιηθῦοθ ΜὨΟ ψγὰ8 οδιγιθα οἡ τομὴ, 
{πθηςα ψΠ ἢ πιοβὲ ρδγίβ οἵ {Π6 οἰν}}1Ζοα ψοτ]ά. 

Ποοσφάτως, τεροοηέΐϊν. ΤῊΒ ψου]ὰ ργορονῖίψ 516- 
ὨΠῪ γϑσθηξζῳ δἰαΐη, ἔτοτα ἐμ6 οἷά ψογὰ φάω, οσορῃδία 
ψῖἢ σφάϑω. ΤῆυΒ 8 σοΟΙΡΒ6 18 οΔ] 64 πρόσφατος 
νεκρὸς ὈΥ͂ ΡΗγγπίοδι8 164. ὅδ66 αἰδο Ηοῃι. ἢ! ὠ. 767. 
Ηδηςα πρόσφατος ΜῶΒ ἈΡΡ]Ι6ἃ ροηθγα! ν ἰοὸ ψμδὶ 15 
τοοθηΐ, πον, ἕο. 866 ϑυϊ14. ἀηὰ Ηδβγοῆ. δὸο Ριηά, 
Ργίῃ. 4. υ11. πρόσφατον Θήβη ξενωθεὶς : ψΠοΣΘ [86 
ϑομο θὲ Ἔχρ αΐη8 ἀρτίως. Απὰ ἴῃ διγδοῦ 9, 10, 
8 ορροβοὰ ἰο ἀρχαῖοςς ΟἰδοΓ ΟἸαβϑϑ:οδὶ βχϑηρ 65 
ἸΩΔΥ Ὀ6 Β66ῃ ἴῃ ΑἸ οι δηά ἐδ νῶν ! 

Πρισκίλλα. Α' ἀἰπιϊπαϊνα ἔγοπι Ῥγίβοα, ἃ8 586 15 
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«αἰϊοά τη 9 Τῆη. 4, 19. δηὰ νι ἱοἢ βοιηθ (Π1ηΚ οὐρὰς 
ο θ6 τοϑδᾶ ἰοῦ: θυῖ ψουΐζ τρῶϑοῦ : ἔογ, πὰ δῃτοδς 
(ἐπλ68, ἐρθρλήρτ ὑμλ κόραι εὖτ φάτο οὗ ἰδππαῖοϑ, τ γα 
φοιοειϊϊπιοα ρεοπουπορα [ἢ [ἢ 8]1}}16, ΔηἋ 3οπιθί [68 
ἴω [Π6 ἀϊηιεϊμμέϊυθ ἔΟΥπι; 88, ἴῸΓ ἰηβϑέδηςθ, Του] 8, 
Οδίυ ]]υ8, ς. ὅ66 (δβαὺρ. οὐ δυείοη. Αἰ. (ὐ. 69. 

ᾧ, διὰ τὸ διατεταχέναι Ἐλαύδιον, “δ ἰδβμεαὰ ἃ 
διάταγμα, ΟΥ ογάοτ." [ΓΠῚ8 18 ποιίΙςρὰ ὈγΥ δυδίοηῃ. 
ΟἸδυά. (. 28. ἴῃ τΠ686 ψογάβ : “Ζιάξοοβ, ἱπρα ΒΟ 
ΟὨγοϑβίο, δϑϑἀυὸ ἰὰυπηυϊυδῃίο5 Βοιηᾶ χρυ." ΒΥ 
{Π6 Οἰν»δδέμ5, τηθηζίοηθεϊ Ὀγν διιοίοηϊι8, βοὴ γϑοθηξ 
ἐπίδγργοίθγβ, ἃ8 8180 Αγ  ίβῆορ ἴὕβμοσ δρᾷ δὴ [)8- 
16η, υπάογβίδηα 84 οογσίδί Ηο  θηϊϑίὶς Φονν, ΟΣ ἰγϑοὰ- 
ἔη8η. Ψῆο ᾿ιδΔὰ οχοϊίοα (ἢ6 7265 ἴο τορο!] ]οη. Βυέ 
«6 δαγῖεγ Οὐομμεηθηξδίοῦθ, τόσο γί, τηδι 21} 
(δι ὈὉΥ (λνοβίο γα ἂῖ ἴο υπαεγεβέδηα ζἠγίδίο : δὰ 
ἴῃ {18 ορίπἰοη Καϊποοὶ δοαυΐίθβοοθ. ““ἼΠ6 ψογαβ οὗ 
ἐπα ψΓΙΟΓ (ϑᾶγ8 ἢ6) γα 10 6 υῃάδτεηβίοοα οὗ ἀϊββθη- 
δἰοῃβ Ὀείνψοθη (ὴ6 δονβ δῃηά ΕΟ βείδης, δηά οἵδμοῦγ 
ἀἰϑίασθαηςοβ, ἴο ν ]ςἢ ΟΠ ΓΙ βι Δ} παι ρίνρη τίβα.᾽ 
ἐς πγοὰ (ῃ6 Αοίβ οὗ {πΠ6 Αροβιῖ8θβ (σοῃίπι65 ἢ6) ἱξ 
δα ΠΟΙ ΘΠΕΥ ἀρΡρΘδΓβ ἰἢαὶ ἴἢ6 76 78 ἔγεαυθηιν δχοϊιεά 
(αη0}}158 1Ἰη 1Π6 οἰΠ168 οἵὗὁ ὕγαθοθ, ἔογς τη6 ρυτροβα οὗ 
(ἢγονίηρ ᾿ππροραϊπηθη(8 ᾿η (δ6 νὰν οὗ ἰποβῈ ψῆο ψογῸ 
τοι ραίίηρ (ΟΠ τ βυδηϊγ. Δηα {18 ἐὺ βθϑῆ ἴο 

ἀὐμὰ ἀοῃμα ἂἱ ἤοπι: νἠϊο!) δοοομηΐβ. ἴῸγ {ἰχοδ6 
ἐμγϑο αδοϊάμορ, οὐ ἵτεαυθηξς ἰαπλι}}18, ἰο νιοὶ {μδὲ 
ΒΕΒΡΙ οἷοι 8 ἐν όσον Οἰαυάίας οἤοβα ἰο ρυΐ δὴ δπὰ ὈγῪ 
{Π18 οἀϊοῖ οἵ Ἔχρυϊβίοη, ψςἢ, πὸ ἀουδί, οχίομάρά 
(ο (Ἰ γι βιδη8 4180 ; ἔῸῦ ἐΐϑν 6.6, ἃ5 γοῖ, ςοηϊουπάοά 
ψ ἢ ὅοννΒ. Τὸ ς8}1] (Ὠγιβίιβ Οἠνεεέμδ ννᾶ8, ᾿ηἀ θεοί, 
8 τηϊδίακα ᾿ἰκοὶν ἴο ὁδοῦ, δβρθοίδιν 885 1ἢ6 ΠπδΠι6 
ΟΠ γοβίυβ νν8 νϑῦν οοιῃοη.; ΜΠ Θ 688 (πὶ οὗ (γ19- 
(8 νγ»ὰ8 ΟΥ̓ ΠΟ Πι6Δῃ8 80θ. Αηά [ἢδί, ἴῃ ροίεϊ οἵ ας, 
86 τηϊϑίαϊο τ045 οἰζοη τηδάρ6, ψα ἰοαγὴ ἔσο Τογίι}- 
άπ, Αροὶ. αα φηίεο8, (. 8, δὰ [,μοίδηϊ. 1ηϑιἰευΐ, 
4. 7, 5. (Κυΐίη.) Ὑῆοτα 15 πὸ γϑρδβοὴ ἴο ψοηάοσ ἐπ δὲ 
διιοίοη!ιδ, ἃ (ὐδης 16, Βδουϊὶ σοηέουαηᾷ (τ βίαιι5 αηξὶ 
Οπγοϑίαϑ, οὐ δοσουηΐ ΟἸγὶδέ 458 (ἢ6 διΐῆοσ οὗ ἰἢφ86 

- ἀἰϑίυγθδηςρβ [ ]οἢ ἴῃ ἃ σογίδιη 56η86 ἢ6 τῦἢθ: ΗΔῪ 
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86 δΙη156]} βαε:ὰ (Ναξι. 10, 84.), “1 σοι ποῖ ἰο βοῃά 
Θᾶσ6, δυΐ ἃ βΒπογὰ.᾽" Εαϊ.] Ηδ Κπὲν ποί, (8 1 
ἸΚοΙν (Ππδὺ ἢ6 Βῃου!α ἤανα ἀοῃθ ὃ) {ῃ6 ἔσθ σϑυ86 οὗ 
(Ὡς ἰυὐἱχ]0; Δη4 6 ]ον οα υποργίδίη τυηουγ. [ἰ 
Παρρθηθὰ (ο ἢϊτω, 88 1Ἢ 85 ἄοῃϑθ ίο οποσ Ηφδί θη 
ΜΓΙΟΓΒ. ΏΘη ἰγοδίηρ οὗἨ «768 6 ̓ 1γβ, θϑρϑοίδ! ν 
δ. ἢ 848 σΟΏΘΘΙΏ ΓΟ] ρίοη, αἱ πο ἰδ ἰοααυ πηι 
ᾳυὰτ Ὀα]θυϊιης. ( Αββθηθυγρ 80. 4] εἴη. 5680}.) 

8. διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι. ὋὉμότεχνος 18 ῬΓΟΡΟΙΙΥ͂ Δ 
αἀ)εοξίυο οἵ ἴνο σαηάθγβ (866 ἴῃ ἀχδιῃρ]θ8 ρσγοάδυςοά 
Ὀγ ΒάΑρἢΠ 6] δπᾶ Ὑ εἴβ8.); θυ 11 [5 Βϑγθ, 88 οἴζϑθηῃ, υδοᾶ 
Φεδοίαηέϊυοῖν, Δ ἃ τἸΩΔῪ Ὀ6 ράγα! 6] 6 ἃ ὉΥ οὐν σοιημηοη 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ, “48 δκοέλογ.γααο," δῃηὰ οἰὨΘΓΒ γαῖ πΠΟΓΘ 
νυϊσατ. Καυΐπορὶ σϑιηάγκβ [μαὶ Ῥδὺὶ δὰ ρῥίδηποα 
δηα ρυΓροβεά (0 βίδυ δ (ὑοση ΤῸΓ ἃ σοηϑιάθγαθ]8 
[6 ; 8:506 ἴῃ ἰδὲ ρορυΐοιιβ οἰΐγ, δῃὰ ΒΙσΏΪΥ ἔτο- 
4ιυρηίοα τηλγί οἵ ΘΟΠΠΠΘΙΓΟΈ, πα τηρἢῃϊ Ἔχρθοῖ δνουζ- 
8016 ορρογίυ 1168 ἴον αἰββοιηηδίίηρ [Π6 ἀοοίΓη65 οὗ 
ΟὨμγιβὲ : θυΐ, 1ο8ὲ Π6 βῃου]Ἱὰ ΡῈ 1πουρίις ὈυγΓΠΘΏΒΟΠΊΘ 
ἴο δῖ8 πον σοηνογίβ, ἀσίδειηϊηθα το βυρροτγί Π1μ1861 
ὈΥ δ19 ΙάθουΣ δὶ (6 ἰγδάθ ψ 16}, δοοογάϊησς ἴο {μ6 
ουβίομμ οὗ {ῃ6 6 8. Βα Βα Ὀδοη ἰδυρῇῃϊΐξ, δηα ρῥτο- 
ὈΔΌΪΥ πδὰ με μαγίο οσοδϑι ΟΉ Δ] Ἔχογοῖβθά. ὅθε [ἢ 68. 
4, 0. 4 Τ[68. 8, 8. 

8. ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τὴν τέχνην. δυρδιιὰ κατὰ, 
Οη [ἢ6 μηροτγί οὗ σκηνοποῖος (ομητηδηίδίοῦβ ἃ Ὁ ὯΟ 
ΤΘΔη8 ἀργθροά. πα ρόπογαὶ ορίηϊο 18, (πα ἰἰ 515 η1- 
[65 ἃ ἐοπέ-πιακον. Βυὺ [λιῖμογ, Μογυβ, δηα οἴποῦβ, 
(ἈΚ6 1 ἴο τλϑᾶῃ ἃ τὐδαυεν" ΟΡ ἐαρεδίγῳ. ΟἸἰοΓΒ, ἃ 
τπα ον" ο7 τπαϊδιοπιαξίοαί ἐπδέγωπιοηέδ. ΟἸἾΠΘΙΒ ἀρβίη, 
8 ϑαάΐεν. ΑἸ] 1Π6886 τιοάθ58 οὗ ἰηϊογργοίδίοη, ἤον- 
ΘΥΝΟΓΣ, 16 ορϑθη ἴο ρᾶγίϊου δῦ οχοθρίοηβ, ψὨ]Οἢ ΤΥ 

᾿ μημίϑ ΨῈ] ηοέ ρογιηϊξ πη6 [0 86 ;: )ηα ἴο Οη6 ρ6π6- 
γαΐ οὈ]εσέίοῃ, Ὠδηλοὶν, {Πᾶς (ἢ686 οσουραίζοηϑ ψοι]ὰ 
του γα ἴοο τυ σῇ 5Κ1}} Δηα δχρογίθηοα ἴοΣ ἃ ρεγβοῦ 
80 ἀΠἴδγ θη γΥ οιηρ]ουθα, 88 Ῥδὺϊ μδά θββη, ἴο ἴᾶνα 
ϑαϊηεά ἃ ογθα! 4016 Πνϊηρ ὈΥ. ᾿ 

Ἐ 80 Μαϊιηοηΐάε9, ἰη ΤΙδοῖ. Ταϊυὰ, Τότὰ Ο. 1. ὃ 9. ϑαρίεβηϊοϑ 
Ῥατίην! δτγίθπι δ᾽ χυδηι ἔδοογιιηῖ, πο αἰἰοταπι θεπεβοεηίῖα ᾿πάϊ ονεπί. 
556 Βομρεῖίρ. Ὠίθδοσι, ἐς Ομγίδῖο ΒΑθΟϊησγυτ ϑθζηπιο. . 



δος ΑΟἿΒ ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΒΤΙΕΞ, ΟΗΑΡ. ΧΥΠΙ- 

Κυΐποο!ὶ, δῇεγ 8 Ἰαδογίουβ Ὄδχδῃηηδίίοη οὗ αἰ τῃ6 
ορὶ πίομβ, δοκπον θᾶροβ {πᾶὶ [Π6 5βἰπηρ᾽εβὲ δπα πηοϑβέ 

᾿ς ῬΓΟΡΔΌΙ6 18 (86 σΟΙΠΠΟη ΟΠ6, ΨὨΙΟΝ ΒΌΡΡΟΒΟΒ ϑί. 
ῬΑ] ἰο ἤανο Ὀδθη ἃ ἐεοηΐς-πια ον, ἴῃ [ἢ6 σοιηπΊοη 860- 
ςορῥίδίίΊοη. Δηά ἴῃ {Π18 1 τηυϑί τ δε] ἢ δοαυΐθβ8ςθ. 
Βυΐ 1 866 ΠΟ τοᾶβοῦ ΨὮΥ ψ͵6 δῆουϊαά ποῖ ἐποίμας {{|6 
Βγροίε815 οἵ δοβυγΖῆειϊδοι, Ὠιπάοτγί, Βόβϑηηι., δηὰ 
(45 1{ βΒ661η8) ϑομιοοιίζεη, ν᾿ ἢΟ ΒΡ Ὀο868 (Πδί ἰἸ6 πηδά δ 
{Πο86 ροτγίδοίθ ἰβηΐβ, ογπηθα οὗ ᾿ἰθαίῃθσγ, οὔ (ῃϊοκ 
εἰοίιι, ψῃϊο ἢ (τοῦ ἃ βοδγοῖυ οὗ Ἰηη8, δηά ἔγοπι {Π6 
ἰοδὲ οὔ τΠ6 8110} γᾶν 6 ὙΒ 8311}} υ86 ἴῃ ([ῃ6 Εαδί. ϑιιςοἢ 
[6 πρηξ βυγοὶν τηδηυΐαοσίυγα, 885 τ 6 }} 848 πιξέαγῳ 
ἰοηΐ8. Αἴἶοσ 41}, ονανοσ, 85 δομοδίίρϑη ἢ88 τ ΡΉΥ 
τοιηδγκοά, {πΠ6 αισβίϊίοη οδῃ βοδῦοαῖν Ὀ6 ΡῬΟΒΙΝΟΙΥ 
ἀοίογηχ θά, ψιπουέ ἃ πΊΟΣΘ δοσυγαῖθ δοαυδιηΐδηοθ 
ΨΊΠ (ἢ6 δηςαυ 1168 οὗ {Π6 {8468 οὗ (Π6 δηιὶοηΐ8. 
ΗΘ6 ἔγβοὶυ οοπίθβ868 {παΐ ἢ6 σουϊὰ παῖ οἷ ποίῃϊηρ' 
σογίδ 1} ἐπι Ταϊτπλιαάϊοαὶ δηὰ ΒΑΡ ηϊσαὶ δηι!αυ 168. 

 εἰϑίαϊη (618 8 (ῃδὲ δί. Ῥαιὶ ;Δ)α Ὀοίογα δχο- 
οἰϑθα {118 ἃῦί διηοπηρ (ἢ6 Αγαθίδη8, Ὀδοδιιβ6 80Π16 
ΜΓ ἡδιηρα Σκηνιταὶ, ἃ8 ἀπο! ]Ἰηρ ἰη ἰοηΐ8. Βαϊ {15 
8 υἱζαῦΥ ᾿πργορ4Ὁ]6, ϑίησθ {ἢ 086 Ῥϑορίθ υϑοά ἴο 
ἐποπιδοίυοα τη λοίαγα ψῃδίονοσ ἴῃογ Πδα θρά οὗ, 

4.. διελέγετο δὲ -- καὶ ἕλληναις. . ἤοτα να δηά (6 
ΑΡροβεῖθ ρΡυγβδυίΐηρ ἢ18. υϑυδὶ ρΙδῃ; πᾶπιοὶν, ἰῃδι οἵ 
δααγοβϑίηρ τ(Π6 Ψ6γ}8 ἤγοί. (Κυϊη.) "Εχειθε 18. τϑη- 
ἀογοά Ὀγ τποϑὲ γθοθηΐ (ὐομητηθηϊδίουβ ἀοοοδαΐ ; ΜὮ]ΟΝ, 
ονανογ, βθθ8 ἴοο ΔΓ ΓΑΓΥ͂ 8η ᾿ἱπιογργοίδίϊοη. 811} 
1698 σδῃ 1 ἀρρζονβ οἵ (δι δαορίοα Ὀγ Βοιοδαγά, δηά 
σοιμηοηἀοα Ὀγ Κυϊηοεϊῖ, δέἐμάοδαξ ργαραγαγο. ἍΝ 1}- 
ουῦ ψνδηάογίηρ, 850 ἔδγ ἴτοτμῃ {Π6 ΡΥ Πλ ἶν6 86 Π56, 6 
ΤΏΔΥ τοηάδγ ἰΐ, “ ρΡεογδυδαϊηρ ἰἤθπὶ (10 θείαν δηά 
απιῦτδοθ (γε 18η1{γ). δ0 19, 8. πείθων τὰ περὶ τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αηά 26 ὃς 98. πείθων αὐτοὺς τὰ 
περὶ τοῦ Ἰησοῦ. Βιυῖΐ [Π6 πιοϑῖὲ Δρροϑιία ρϑββαρα 18 
ιΠδὲ οὗ ἃ (ογ. ὅ, 11. εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ ἸΚυρίου 
ἀνθρώπους πείθομεν. [1 18 βίγδηρα (Παὶ αἰέ [ἢ 6 δῦονα 
416 ὈΥ οι θυβηρσ, ἢ [18 [,6Χ.. οἰαββοά υὑῃάθγ (ἢ 6 
Ποδά ἄοοοο, ἐγαάοιυ Νοῦν ἰΐ 15 δνϊάθηΐ (δαὶ ἰη ἐπ 15 
ι.86 οὗ πείθω βοιηα νογὰ σογγεβροπάϊηρ ἰο δεξίευε, δια. 



ΑΟΥΒ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΒΤ.Ε8, ΟΗΑΡ, ΧΥΠ. δὅθϑ 

58 οἷ ἰο Ὀ6 βυρρίΙ[6. Απά {πογοίογθ 10 βιιρροβθβ 
(Π6 υ86 οὗ δγτριιπηθη(8 σαϊουϊαίοα ἴο σοηνίηςα (Π6 υπ- 
ἀογβίδησϊηρ, δηα ἴἢιι18 σνᾶν {Π6 ψΨ1}} ἰο οθβάϊβηςθ. 
ΤΙ ᾿Ἑλληνες ἅττα ὈΥ δἰηοβδί 41} τηοάδθγῃ (ομηηΊθη- 

ἰδίοῦβ τορι 48 μ᾽ηοδεοίψέεβ οὗΥΓ ἐΐθ σαΐο. 1)οἀ- 
ἀγιάρο, ονγανοσ, 88 8118], (Δ Κ6 ΘΧΟΘΡΙΓΟΙ8 ἰοὸ [ἢ 8 
ἰηἰογρτγοίβδίϊοη, ἐπουρῇ, 5 1 βῃοιυ]ά β6θῆ, οὐ ἰηϑβιυΐ- 
Ποίοηΐ στγοιηα8. 

- δ, ὡς δὲ κατῆλθον, ὅς. 8.566 (ἢ6 ποία οἡ 17, 14. 
ὅ. συνείχετο τῷ λόγω ὁ Παῦλος, ἕο. 'ΤΠ6 σομηπΊοη 

ΓΟΔΑΪΏρ 18 συνείχετο τῷ πνεύματι. Νονν, 5ϊης6 συνέ- 
χεσθαι, διλοηρ ΟΠΟΓ βιρῃηιῆήοβδίίοηβ, ἀθηοίθβ αηρὶ, 
ὨΈΘΥΟΥΘ οΟΥ̓Τρὶ (8686 ΚῸ 12, ὅ0. δῃὰ {ἢ6 ποίθ οὐ 
Μεῖί. 4, 94.), πηδὴν (Οιηπιρηίδίογβ, 88 Ηδιμιηοηά, 
ΜΊ], δὰ Ὑ᾽) οἱ, αχρίαιη, “ δηρθρδίυγ Ῥδυϊτ8 ΔΠΙ1ΏΟ, 
ἄυπὶ ἀοςσοι αὶ Ψψιάξδοβ, Ψ96βϑ0π 6586 Μοββίδιῃ :᾽ ν]ζΖ. 
ἐς ΒΙη66 6 σου]ὰ ργοάσςα πο εἴἴεοϊ διηοηρ {ἢ θη].᾽ 
Απά {πδὺ σοιηρᾶγα νοῦ. 6. Βυΐ {818 Ιηἰαγργαίδιίοη 
15. δἴ νυ Δ ποθ Μ|} (Π6 σοπίοχῖ. 
Νον συνέχω 4130 5]5ηΗ68 ἰο ἐποίέο, μΡΡ6; ἃ8 ἴῃ 2 

(ον. δ, 14. Ηρηοςε ΒεΖϑ, Ρισθυβ, δηα οἰἤθῦβ, οχ- 
Ρἰαίη : “ τη οἱ δρυὰ 86 φοίυθθδί ργϑ Ζ6]1 ἀγάογο :᾿" 
ψ Π ἢ Ιηἰογργοίδιοη 1 8ῃηουϊά δάτῃϊξ, ἢ {πο γ6 ψ γα 
Ὡοῖ ΓΟΆΒΟη [0 ΒΡΡΟΒ6α, ἔτοπι 1ῃ6 δι μουν οὗ ΜΝ. 
Δηα Ψογβίοηϑβ, [Π8ι [Π6 ἔστις γοδαϊηρ, (ἸΠοιρ]. {Π6 τλογ6 
ἀπ ῆου] οη6,) 15 λόγῳ, οὗὅἁἨ ψῃςἢ {Π6 6 δὲ ἱπίθγργοίδ- 
(Ἰο, δηά {Πδὲ τηοβὲ βυϊίαῦϊο ἰο {ἢ6 οοηίοχί, 15 (ἢ6 
οὔθ ἰουπά πῃ {Π6 Ψυ]ρ. ““1ηβἰαθαί νοῦρο." ΕῸΓ 
συνέχεσθαι ἀφῃηοία8 4180 ἴο ὃ6 ἠοίά, οσομρίοα ὃψ 8ῃ 
{Πὶηρ᾽ ; 88 ἴῃ ὅαρ. 17, 20. κόσμος ἀνεμποδίστοις συνεῖ- 

ετοὸ ἔργοις. Ἡετοάοιϊ. 1, 17, 22. συνεχόμενος ἠδοναῖφ. 
αν, Ν. Η. 14, 42. συνέχεσθαι δδυρμῷ. '"ΤΠ]8 Βίρηϊ- 
Ποαίίϊοη οἵ [ῃ6 ψνογά ᾿οΐηρ δάπιη το, {ἢ 6 5θῆβθ ν}]}] 
06: “ γΊΠθη {Ποὺ δα δρργοδοῃϑὰ ψῇοιῃ δ] (᾿]}1Ὸ 
Κηον {πὶ οοπιδίποα διγθηρῇ 15 πηοϑί οἰποδοῖουβ) Πδά 
ΘΧρΡΘΟοΙρα 88 [18 αβϑϑίβδίδηί8 ἴῃ ῥτγοιηυ ρσαίηρ (Π6 
ΟΠ γιϑίδη ἀροίγηθ, δηὰ οὗ ψῆοπ), 1ὴ 80 ἰδύρα δηά 
Ρορυΐϊοιβ ἃ εἰν [γα νγὰβ ἢ666, ἐμδη ἢ σρρίϊοι ἠϊπι- 
8617 οἰοδοῖν ἰο [6 ποτκ οὗ (οϑοϊηρ," (Κυϊη.) 

ΝΟΙ,. ΙΓ. ῷ ῃ 



δὅρ4 ΑΟΤΘ ΟΕ ΤΗ͂Β ΑΡΟΞΤΙ.ΕΒ8, ΟΗΑΡ. ΧΥΠΙΙ. 

Μοεῖ Οοπηηιεηίαίοιβ ἴὉΥ {δ 6 ἰπ8ῖ ΘΘΏ(ΟΓΥ ργεΐεγ {(ἢπ γεδά ϊηρ λόγῳ: 
δηὰ οὐὖὐγ Επρ] δὴ ΟΥἶο8 ἰᾶνα οοηϊεπάεα ἴον ἰὲ τυϊν ΔὈ}]1γ. 
“«[λλκὲ βθεπηβ (8ϑ8γ8 Βρ. Ῥοϑαγος) ἴο βανα ἱπίθηάθά ἴο ὄδχργοθδβ 50Π1)6- 
«πΐηρ; γεϊαιίπρ ἰο Ῥαυΐ, νυν] ἢ ννὰ58 ἴΠ6 σοηβεαιεποα οὗ ἴῃς σοπηΐηρ, οὗ 
511.5 δπὰ Τιοίῃουϑ; δηὰ {παι ννδβ γαῖ 6 ἢΐ8 ἸαὈουΓί ρα: ἢ ἴδ σὰ 
ΓΟΓῈ ΔΟυπάβηιΥ ᾿ἢ ρὑτοδοβίηρ ἴπ6 ψογὰ, [δὴ ΐ8 Ὀεΐηρ ψγεφεὰ ἱπ 

ἐγὶ .᾽᾽ 
Ῥ᾿ Μαικιαηά ῬΓοΐοθβθεβ (ἴδὶ ἢῈ ἄυε8. ποῖ υηάἀειβίδηἀ {πῸ οοπιοῃ 
ἰοχῖ, υΏ]688 συνείχετο διαμαρτυρόμενος ΟἈΠ 5:6} συνείχετο δεα- 
μαρτύρεσθαι. ““Τῆια νεγβίοῃ, τραϑ ργεβϑεὰ ἐπ ἰὴε ϑρίγὶἐ απὰ ἐξεβεα, 
σδηηοῖ (β8γ8 6) Ὀ6 τρί, ἰδ αὐἴ6 αἰβεγοηϊ ἔγοπι ἀπελθὼν ἀπήγ- 
ὥατο, ἢδ τοοπὲ απὰ παπρεοά ἘΠΕ ΟΥ λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψε, α 
φῳοπιαη ἰοοἷς απὰ δά, ἀπὰ (Πα ''Κ6.0. Οηδ πιρθϊ τὨΐηκ βοηθοί ηρ 
πιὰ Ὀδοη τυδητίηρ; ᾽η ἴΠ6 ργεϑθηϊ ἽἿορίθϑ, ἴπογε δδΐῆρ' βϑδιηϊΡῪ ΠῸ 
ΤΟΘδΟ ὙὙὮΥ Ῥδὺ] βιοιϊὰ Ὀς συνεχόμενος τῷ πνεύματι (85 8016 
οορίθβ γθϑα) αὐίεγ Π6 αγγίναὶ οὗ ὅ8:185 δπὰ ΤΊ οίπθυδ, ΔῺΥ ΙΏΟΓΟ 
{πη [6 νγὰ8 ὀεΐοτε. Ὑῃὰ Υυϊραΐα, ἰδ βἰαιἷπρ 1 ἱπδέαδας Ὀετο, 
γτεβεοά, οὐ ἀγβει, ἰδ ὡροτα, βοροεῖη38 ἴ0 ἢανα τοδά ἐνέκειτο τῷ λόγῳ, 
γν ΠΟ ἢ τγΔ 68 ροΟα εἐθηβ6. 1 οδπηοῖ, ἤοννενεῦ, αϑϑθηΐ ἴοὸ ἴΠπὸ Ἰεαγηθά 
Ουπημηη)οπίδίοσ, ἰπδῖ ννα γα ἴο γεδὰ ἐνέκειτο, βίῃοε [0 ἰΐ (6 .ὰ 18 Ὧ0 
αὐ Ποῦ υπδΐθνεσ. Ἀπ [Πα (οβι πΟῊΥ οὗ (ἢ δηἰἰοηΐ Ὑεγϑίοησ, ἢ 
Βυ (ἢ 8. 0886 89 ἴῃ μγεβθηΐ, 18. οὗ 11{{||16 ννεῖϊρῃῖ. Ογίδ! Ϊν ἴΠε γα γα 
ἀἰηου ιἾ65 αἰϊοπάϊηρ; εἰ ποῖ τεδάϊηρ : Ὀυϊ ἔδννον (1 {Π]2Κ) σοῃποοίοα 
ἢ λόγω. [Ιηάοοά [ἢ6 ἔννο τοδάϊῃρδ ἃΓὰ 80 ἀϊ βεγεηΐ {Πμ6Ὺ οοι ἃ ηοί 
ἢδτε ὈεΘη δορὶ ἀδη[8}}Ὁ ἸἰΟΓοπαηψοα : δηα οηπ6 οἵ ἰῃε πηὰπϑὶ ὃς 8 
παραδιόρθωσις. Νονν {πα αυεδίίοη ἰδ τὐλίοὐ οου]ά ᾿ανα τηοϑί 685}}Ὁ 
ΓΒΕ 61 ἱπέεγργοίαἰϊοπο 1 ἀο ποῖ Πιεοϑἰίδίε ἴο 881Υ πνεύματι. Τῆς 
Ρἶιγαϑθε συνέχεσθαι πνεύματι δφέπιε ἴο Ὀ6 ἴΠ6 δαδίεγ; Ὀὰϊ ὀνθῃ οὐ (ἢ6 
Ἰηἰεγργεϊδιίοη οὗ ἐλαέ (οτηϊηρηίΐϊδίογβ γα ποῖ εργοθὰ, ὅθε δδιὶ ες 
9Π68, 88 (ἰδϑδιιῦοῃ, Οτοζΐδσυβ, ἀπά Ἠεοΐηβ1:ι8, ἴδκα ἰἴ ἴο ἀοηοία (δα 
Ηοὶν ϑριγιι. Βαυῖ, δὰ δοάάτγίάρε γειμαγκδ, (Π6 ρῆγαβα σνουϊὰ β6ὲ πὶ 
ΥΔίΠοΥ ἴο ΓΟΙῸ (ο {ΠῸ οἤεοέ τ] ἢ (Ππᾶὶ ἈΡΘΠΟΥ ῥτγοαυοοά. Απά ἢς 
ΤοΠεΓβ, “ὈΟΓΠΘ ΔΌΓΔΥ ΟΥ̓ 8 οἰ ΓΟΏρ᾽ ἸΏ ρυ}86 ἴῃ ἢ]8 8ρέτὴϊ:" νος ἰἢ- 
ἰογρτείδίίοη (δἀορίεἀ αἷδο ὈῪ 1 ΠΟΥ πὰ ΘΟἢἸ σι Βη 6.) 19 ἰηὐοεά 
ϑυϊϊαὈϊε ἐηουρὶ ; Ὀυϊ οὗ (Πἰθ δ6η56 οὗ [Π6 νεΓὉ Ὧ0 Ἔσϑιρὶς ἢ85 Ὀδεῃ 
δἀάυοςεά. Οὐχ σομηηοῃ νογβίοη, ργεβϑο ἐπ δρί τὶ, ΒΘΘῺΒ ΠΊΟΓΟ σοΓ- 
τοοῖ, Ὀυΐϊ (849 ἢα9 Ὀδδη ὈεΟΓῈ οὔδεγνθα) 8 υηδυ 8 }]6. Βοβίὰες (ἢ6 
ἀϊ σου Ὑ τορι οποδ Ὀγ Μαγκίαπά, νυ ὶτἢ τοεροοῖ ἴο τΠ6 ρατγέϊεϊρίε, 
ςδηηοὶ ὃς ροῖὶ ΟΥ̓Δ; [ὍΣ ἴῃ “κοὐ ἃ σβ86 ἰΐ νν}}} ποῖ δάπιηϊτ οὗ ὑεΐπρ 
ἰακοη ἔογ {π6 ἱπβηϊίνο. Α8, ἱπογεΐοσγο, (π6 ργεβεηί γεδαΐηρ 18 ποῖ 
ΟὨΪγ Ὠοῖ (πε 1688 ἀἰ συ, Ὀὰὲ 18 ᾿πουποίβίεηϊ ΜΠ] ΔῺΥ τυΐο5 οὗ Ἰορὶ- 
ταῖς ᾿πιογργοῖδί:οη, δηά γ᾽6] 48 πΠῸ δθῆβα ἴὉ ΟἿΥ ῬΌΣΡΟΘΟ, νγὰ πηυϑῖ 
(1 τ 81) σἤοοκε {Π6 οἴποῦ, λόγῳ, ννἢϊοιι, (που ρ ἢ δοπηεννῃδί οὔδουζα, 
δάγηϊῖ8 οὗ ἃ βαϊβίδοϊογυ εχρ]οδίίοη. Νοῦν {86 νεγὺ συνέχεσθαι 
ἀεῃοίεβ ργορειὶγ ἰο δέ λεία οἵ οσομριοα ιοἱἐἧ ΟΥ̓ αδοιιὲ, ἀἰδέϊποτὶ πορο- 
ἐἶἰο; 88 ἴῃ ἴῃ ΡαΒθαρΡῸ8 οὗ Θίγδοβ δηὰ ΗἩεογοάΐδη δῦονε οἱ(θὰ; (οὸ 
φ οι 1 δα, Ταςγά. 8, 986. τῷ αὐτῷ πόνῳ ξυνεχόμενος. Ῥοϊγῦ.1, 
7, 9. συνέχεσθαι τοῖς πολέμοις : ἀῃηῇ 4, 17, 4. στάσεσι συνεσχῆσθαι. 
Ευτὶρ. Ηεγδο]ά, 684. συνέχεσθαι φρόντιδι. . ΟὨνγϑοδῖ, συνέ- 
οὐ προθυμίᾳ. ᾿ Θειηοοίϊι, 396, 22. Εαϊῖ. Ἀεἶδκ. πράγμασι συν- 
ειἰχύμην. ᾿ ἐν ᾿ 
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ὙΡΗΌΥ οπνάδανοιητο ἰο Ἔχ μ|αΐ πνεύματι. Βιιὶ ἴδπογε ἴδ τοῦτα οὗ 
δ .]εῖγ ἴῃδη ἰγυτἢ ἴῃ ἢΐ8 τηρί μβοά οὗ ἰγραϊϊηρ (π6 ἰθσω. Ὑγεἰβί εἰμ 
δάάυςοβ ἃ ρββ88ρε οὗ δίγταῦο ψἤεσα συνέχειν 18 ἔοιιπάὰ ἴῃ ἴΠε βδῖηβ 
δεηΐθησα νυ ἢ πνεῦμα. Βυϊῖ τῆς νοσῦ 18 ἴῃ (6 ἀείΐσε νοΐςα, δπᾷ 
πνεῦμα ἴὰ ἴδ6 ἀοομδαξϊνο; δηὰ (ἢ δοῆβο ἰδ, ἀγαὶυ ἔῃ, Οὗ; λοϊά, ἰδ 
ὀσεαΐλ. ' 

6, ἀντιτασσομένων αὐτῶν, ““Θρροβίηρ' {Ποτηβοῖνρβ ἴο 
μι. Νον ἀντιτάφσειν ᾿ἴ8 ὈΓΟΡΟΓΙ͂Υ ἃ ΤΩΙ] ΑΓΥ (ΘΓΙῚ, 
δΔηα 8'ρῃ!ῆθβ ἰο ἀτὰν εἰ ἴῃ ογάθγ ορροϑβῖ[θ ἰο 8η 6Π6- 
Υ: Ὀπί 18 οἴδθῃ, 85 ἤθῦθ, υδ6α 1ῃὴ ἃ πηοίδρῃογίοαὶ 
56η86, ἴο ἀδηοίΐθ Ορροϑι(19η οὗ ΘνσῪ ϑοιί, δνυθῇ ὉΥῪ 
ψογάβ; δηᾶ {Πι|ι8 ἸΏΔΥ ὃ6 τοπάογοα οοπέγασϊοίέ. ΟΥ̓ 
{Π|8 βιρῃι βοδίίοη ἘΪΒη6Γ [88 δαυσοά ὕνο ΕΘ ΧΔΠΊρ]68 
ἴτομῃ ἴβοογ.; 8ἠηα Μυμίῃθ ομθ ἴτοιῃ Πιοάογυβ διου- 
Ι.υ8. 1 δαά ἃ νεΓῪ εἰδραηΐ ραββϑᾶρε οὐ Τμυογα. 8, 88. 
τὸ δὲ ἀντιτετάχθαι ἀλλήλοις τῇ γνώμῃ ἀπίστως ἐπὶ πολὰ 
διήνεγκεν ; ΟἹ ΨΏΙΟΙ Οὔδοῦγα ρᾶββᾶρα [ἢ6 (οτητηθηΐα- 
(ηγ8, ΜΠΠ (ἢ 6ῖγ τι5118] ψ]βάοπ, Οὐ ργμάφηοθ, Ὦανρ 
σβοβθη ἰο 540 ποίμιιρ. 

6. ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια. ΤῊΪ8 δλαλίηρ ἐΐθ βαγ- 
πιθηἐδ ΒΘ6ΙῺ5 [0 ὈΘᾺΓ ἃ οἶοβα ΠΥ ἰοὸ Πρ σιιϑίοιῃ 
τηθῃοποά 1η 18, 51.. δηά ψὰ9, ΠΠ͵ὸ 1, ἃ βυθο]οα] 
ΔΟΙΟΏ, ἱπιΡ] γίηρ (μὲ ψὸ ἀδβῖγα ἰο ἢᾶνθ ὯῸ ἸΟΏΡΘΓ ΔΗΥ͂ 
σοιηπηυηΐοη ψΙ ἢ δηοίμογ. (δ66 (Π6 ηοίθ οἡ 18, 51.) 

Τιια ποχὶ ψογάβ, τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμωῦν, 
ΔΓΘ 5ΙΓΟΠΡΊΥ τηϑίδρθογοδὶ, δηἋ 1η {Πρ [βογα 18 δὴ 
61110518 οὗ τρέψεται (8686 Ατ᾽βίορ!!. Νὰ. 80.) οἵ τρέ- 
ποιτο. 866 Ατβίορῃ. Ασθαγῃ, 888., Μυγεῖ, 1, δοιί. 
Δασ. 12, 4., Κυβίοι οἡ Αυιβίορῃ, ΡΙμί, ὅ96., δηά Βο8 
ΕΠΠΡ. ΒΥ αἷμα 15 Βετα τηθρηΐ, ποί 5δἰδιυρῇίογ, Ὠμΐ 
ἀρϑισυοσίίοη ἴῃ ἃ ἢρυγαίϊνθ 86η86, 1. 6. Ρεγαϊοη [ἢ 
δηοίμογ μοῦ]. Τῆδ 86η86 {ΠΘΓΘΙΌΓΘ 15: ““ ΕῸΣ γουΓ 
Ροσγάϊοη γοι σαη Πᾶνα ΠΟ ΟΠΒ (ο δ͵διηρ Ὀυΐ γουγ- 
βεῖνϑϑ; [{ 15 [0 Ὑ ΟΊ ΓΒΟΙν 68 8]90Π6 {πᾶ γοι! τηυ8ῖ ἱπηραϊα 
-.Ἐ δι ψουβί. ἀ6 Ηθθν. 416. ([ζυϊη.) 

ἃ ΤΗΐ ὩΏΔΏΉΟΥ οὗ Βρεβκληρ νγα9 ὑ818] θὰ 8 {ππ Ηεῦγονν:, 
Οτρεῖκβ, δὰ οπιδηβ. ὅὃο ἃ 88η.1, 16. Ε2. 838, 4. ““ ἷα Ὀ]οοὰ 
88}} θ6 ὕροη τ: θυΐ μα {881 ἰδἰκοῖ ἢ ΨΑΓΏΪΏρ 588} ἀδἰ ἶνον μα δοι].᾿᾿ 
Μαεαῖιί. 47, 945. Ατίβδίορι"ν.. Νυὺ. 39. εἰς τὴν κεφαλὴν ἅπαντα τὴν σὴν 
τρέψεται. Ῥίια!. Ερ. 128. Τογ. Ηξογγ. ὦ, 1, 64. Οδρίτὶ ἡ]οσιιηα. 
γίγρ. Ἔη. 8, 488. Ὦ1| σδρὶ! ἱμδίυθ, ρεπεγίαῃθ γεβϑεσνεηῖ, ΖΒ 

ὅᾳ ὦ 
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Ἐσὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν 15 ἴον ἐφ᾽ ὑμᾶς. ὅο [λιςϊδῃ. 
ῬῃΙ]. 25. (εἰϊοά θγ Υεί58.) ἄλλα ταῦθ᾽ ἡμῖν ἐπὶ κεφαλὴν 
καταβήσεται. Ατ]βίορῃ. Νυδ. 89. σὺ δ᾽ οὖν κάθευδε, τὰ 
δὲ χρέα ταῦθ᾽, ἴσθ᾽ ὅτι, εἰς τὴν κεφαλὴν ἅπαντα τὴν σὴν 
τρέψεται. 

6. εἷς τὰ ἔθνη πορεύσομαι. Τἢ5 πλυδέ ὃθ6 υὑπάετ- 
ϑίοοὐά (48 αἱ 18, 40.) 35 ποῖ ᾿ἱπιρ] γἱηρ ἀοδογέϊοπ οἵ (Π 6 
εν8, δὰ ἃ σγεαΐον αἰζοπίϊοπ ἴο ἰῃ0856 ΟαπΈ1168 ψῃο 
᾿ἰδίθηδά ἴο ἢ18 Γαεργοβϑηίδί ηϑ. 

7. μεταβὰς ἐκεῖθεν. Τὶ 18 ΒΓΡΙϑίηρ (πὶ (οπηπηθη- 
ἰδΐογβ, ὈοΓἢ δηίοηΐ δη τηοάθγῃ, πο]! ηρ (Ἤγγβοβ- 
ἰοπ, Βῃου]α ᾿πίογρτγοῖ {118 οὗ Ῥδι}}᾽8 ἰδανίηρ (ἢ 6 ἢου56 
οὗ Πὶ8 μΠοβί Ααυΐΐα, ἴο ρὸ ἰο ἰπαὶ οὗ Ψψιβίιῃ8. [μ|Κ6 
[88, ἰηάἀοοά, ποΐ πηθηςοηθά {Π6 ρίδοα τη ψῃϊοῖ (ἢ 6 
δῦονθ ψογὰβ 6 Γ6 ϑρόκβη ; Ὀυϊζ {18 βογί οὗἉ Ὀγαν ΠΥ [5 
54] (ο ἢΐϊπ). ΕἾΟΩΣ δὴ ΘΟΧϑιηὶ Δί] Οοη, ΠΟΥΟΨΘΓ, 
οὗ νῇῆδὶ ψϑηΐϊ Ὀοίογο, {ἰπογα 18 ὯῸ γϑδβϑοὴ ἰο ἀουδί 
δυΐ (πᾶὶ (Π6 ρίδοθ ννὰ8 (ἢ6 δγπαρόσιο, “ἤθγα Ῥδὰὶ 
ἢδα πιδάδ βιιοἢ δαγηθϑί ραγϑιϑϑι οἢ8 δηα Θχῃογίδ[! ἢ 5. 

Βιι 1 ἐκεῖθεν Ὀ6 δάτη6ἀ ἰο Πᾶνα {Π18 τηθδηϊηρ, 1ἰ 
ψ1}} ἔΉΠΠονν τἰΠδι ἦλθεν εἰς οἰκίαν ταιιϑῖ ἢαν6 5016 8686 
δοςσοιῃηπηοάαίοα ἴο 1, δ 6 }γΥ, [0 Θη 6 Γ]ἢ, ἴῸΓ (ἢ ρυτ- 
μῶν οὗ ργοδοβίησ : δῃᾶ {18 866 η18 ἴο θ6 σΠοπῆγπιοα 
Υ {Π6 ΟΠ] ον; νογάβ, οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τὴ συν- 

αγωγῇ ; ἴον ἴῃ ΔΥ οὐδοῦ νον ἰδὲ ψουα να Ὀ6Θη 
ἃ οἰγουπγχϑίδηςα ηοΐ ψογίῃ τοσογάϊηρ. [Ὃσδῃ, {πογὸ- 
ἴογθ, ΌΥ ἢο πηϑδη8 {Π10Κ, ΨΠἢ πλὴν γεσρηΐ (ομημηθδη- 
ἰαίοτβϑ (48 Ηδίηγῖοἢ8 δηα Κιιίποο!), (μ4ὶ ἢ6 οὨδηρεά 
ἢ18 ἰοάσίηρε ; δῃά {π18 [Π6γ6 185 πὸ πεοά ἴῖο ἰγοῦθὶςα 
ΟἸΓβοΙνο5 ψ ἢ οπαυγιηρ τοὴν ἢ6 ἀϊά 80. ᾿ 

Ι͂η {18 νίϑιν οὗ {Π6 βυῦ)]θοῖ 1 ἤανα {π6 βυρροτί οὗ 
Ὧν. ᾿ϑοάάτιαρεα δηὰ Βρ. βάᾶγεθ, {6 ἰαἰίογ οὔ ψῇ οι, 
ΓΟΠΊΔΓΪΚ8, “ (δ΄ (ἢ15 Ψ5ἴι.8 Β66ΙῺ8 ἴο ἤανθ δ 8 ἰᾶγρθ 

οτἱρίη οὗ ἴῃ6 ρῆγαβθβα 8, ΌὉΥ ΕἾδΠΌΡ, Ὀϊπάον, δηὰ οἴδμεσγβθ, ἀδ- 
τἰνεὰ ἔοτὰ {Π6 ουβίοιῃ οὗ ἴΠπεῸ Ηεῦγοννθ δπα Ερυρίϊδηβ, Ὡβήλεϊγ, οὗ 
Ρυζίηρ, Παῖς Παηᾶβ οὐ {πὸ ἢϑϑαβ οὗ νἱοϊ 8, δηὰ ἱτηργθοδίϊηρ ἢ 
{Ποῖ {Ππ6 ον} Ὡ]οἢ Παρ, ονοῦ (Π6 δδου βοοῦ, ΟΥὁ ἴῃ6 ρεορίε. 866 
Ιανὶϊ. 16, 21]. 80 Ηεγοάοῖ. Φ, 39. (βρεακίηρ οὗ (με Ἐξ γριϊδη5) : 
καταρέονται δὲ, τάδε λέγοντες τῇσι. κεφαλῇσι" εἴ τι μέλλοι ἣ σφίσι 
τοῖσι θύουσι, ἣ Αἰγύπτῳ τῇ συναπάσῃ κακὸν γενέσθαι, ἐς κεφαλὴν 
ταυτὴν τραπέσθαι. 



ΑΟἹΥΒ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΑΡΟΒΤΚΕΒ, ΟΗΑΡ, ΧΥΠΙ. δ07 

ΤΟΟΠῚ ἰη ἢϊ8 Ὦοιυι56, ἥξ ογ Ῥδι}᾽8 ργεϑδοῃίηρ ἴἰο Ηἷβ 4159- 
οἰρ]68 ἤθη ἣα Ἰεῖς τὴ6 βγῃβροριθ. Απα 6 ἑδἔουβ 
ἴο 19, 9. ῆογς ἴδ] 15 βα]4 ἰο πᾶνβ ἄοῃβ {ἢ 88Π16 
{Π]ὴρ᾽ οη {6 β881ὴ6 Οσσϑϑίοη ἴῃ δηοίοΓ ἰαγρα ΓΟΟΠῚ, 
ο4}16α ἐήδ δοἠοοί οὐ Ἰ γγαπηδ. δ8ο ἴοο {Π6 ρᾶββᾶρϑ 
ψΆ5 ἀκοὴ θγ )΄χγσ. Ηδιμιηοηά : δίηςθ ἢθ Γαη 618 οἰκίαν 
ἃ »γίυαέθο ἤοιιδ6 : ἃ Β6η86 τ ΠΊΟἢ (ἢ6 αΌβθηςα οἵ Ἰῆ6 δΓ- 
(1016, 1 {ΓΒ1ηΚ, του Γ68. 

ἢ. συνομοροῦσα τῇ συναγωγὴ» ““ ΠΟηΠ σοι ἰο {6 
ΒΥΠΔρΡΟραΘ." Τρ ψογά συνομορέω 18, ἴ Ὀ6ΙΙαν 6, δΔῃ 
ἅπαξ λεγομένον : {που ρ]] συνόμορος 15 ἰουπά ἰῃ Ο]Ο088. 
ψεῖ. γε πᾶν, ἤούγανθσ, σοπΊρᾶγα συνορέω, ΨΏ ΟΝ 18 
1864 ἴῃ (ἢ)}18 56η86 ὈΥ {Π6 (Ἰλ5516 4] ὙΓΙΘΓΒ; ἃ8 ῬΟΪΥΡ. 
1, 8, 1. δι ὅ, δδ, 1. συνοροῦσα χώρα: πὰ 4130 συνο- 
ρίϑω, νοῦ ΓΘαυΘΏΟΠΥ οσσυγβ ἴῃ Ποάογ. δου]. 
(8εε δοῃοῖῦ, ἀρ. δῖθρ!.. ΤὮ65. ρ. 6066. Ουτ ἔνο τηοϑί 
δηϊοης ΜδΝ. (16 ΔΑΙεχ. δηᾶὰ (ἰδηΐδῦ.) γϑδά, δανϑ 
Πείδ. συνοροῦσα : Ὀυΐϊ 858 ΟγἹοδδαοῖ 6118 υ.8, συνομο- 
ροῦσα. ΝοΥ͂ ο"6 οὗ 686 βἰαἰοιλθηῖβ ριμβέ Ὀ6 ψΓοηρ : 
δηά, ργοθαίῖν, δοέδ. "ΓΠδ βογὶ 68, {ΠῚ Κ, ψγοίβ (ΟΣ 
Ἰηἰοπαδα ἴο ψυγιῖθ) συνοροῦσα, ΜὮ]Οἢ 18 Ἰη 4664 τηΟΓΘ 
οἰαββίοαὶ (πὰπ τ[ἢ6 σοπιηοη τοδάϊηρ, θὰ (ΠΠΚ6 τὴν 
τοδάϊηρβ οαηά ἴῃ (πΠ6 (οάοχ (ἰδηϊ.) 15 ἃ παραδιόρθωσις. 
Βγ σεβομένος τὸν Θεὸν 185 ἤδΓΘ πηδδηΐ, 88 88], ἃ 

2618} ργοβοϊγίθ. Ηθ ψ88 ἀοι!θ11658 4150 ἃ (γι βέϊδῃ 
σοηνοτῦί. 

8. ὁ ἀρχισυνάγωγος. τ τηῦδί 6 ορβεγνθᾶ, {πδΐ 
{ἢ γ6 γα δευθγαΐ ρΟΓβΟ8. Ψ|0 ὈοΓΘ οἴἶδοο ἰη ἃ 6 ν- 
158 Βυπαροροσ (ΠΚ6 {π6 ἐμέηρ Εἰάονς ἴῃ ἰῃ 6 δοοῖ- 
18} ἄμυτομ), οὗ ψ ποι τἢ6 σἤϊοΥ γὰ8 51] ΠΡῚῪ οΔ]]6ἃ 
ἐΐο Ατομιβγηδρορῖιβ.. (5866 [η6 ηοίθ οἡ 18, 1δ. δπὰ 
Μαεῖίι. 9, 18.) Τπ6 σοηνογβίοη οὗ Ογίβρυϑ 18 τηθῃ- 
τἰιοησά, οη δοςοιιηΐ οὗ 8 ΓΚ, δῃά ἴο βῆον παῖ (6 
Ιδθουτθ οὗ {6 Αροϑί]ϊθα ψϑῦθ ποῖ υἱέθεϊν ἔτ }1688 ; 
ΔΠἃ {18 56θιῺ8 ἱπ|ρ|164 Ὀγ {Π6 δὲ, ψ ῃ]Οἢ ΠΘΓΘ ΤΉΔΥ 
ΡῈ τοπάογοα ὀμέ, λοιυθυοῦ". 
ΤΠ βαῖηα ἀϊρηϊγ [8 δῖ ν. 17. Δϑογι θα ἴο δοβίθ 68: 

{(πουρὶ ψΠϑίΠογ ὈΟῚἢ 6ΓΘ 8 ΠΠΡΙῪ ἀρχισυνάγωγοι, ΟΥ̓ 

ϑδοὶ ἴῃ βϑιισσδεβίοη ὁ ἀρχισυνάγωγος, ξαπηού δ6 ἀδίοΓ- 

τηϊηοα. (Καΐπ.) Ι{ 8δδίωβ, ΠΟΥ ΘΥΘΣ, ΝΘΥῪ ἱπηργορ 8 0 6 
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(Πδὲ δοδίδιϑη 8 βῃουϊά ανο βιιοσοοάθαά (τβρυς ἢ {π6 
ἀϊρην οὗ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ΨΥ Ποἢ τὸ τὰμποῖ δυρρόβ6 
ἴθ νου ΡῈ αἰἰοννοά ἴο Πο]ά δίγεογ δβανιηρ Ὀδοοδια ἃ 
ΟΠ γιβιίδη. δι. [λικὸ δι 8}}γ οὔ ϑυσῇ πιϊηυΐθ 
οἰγουμηϑίθηςο8 89 (ἢ686, ΠΊΟἢ ὩΔΥ νοτῪ ντρο} ΒῸὸ 50}- 
ῬΗΘβὰ ἔτγοηι ἐπ τοδίοχ. Αβά {πουρὴ δοβύβοηςβ (ἢ 
᾿ππ5 6} Ὁ ὑεςοῦῖα ἃ (ῃγβιίίδη, (ϑε6 1 (ὐογ, 1, 1.) γεῖ 
(δέ ννᾶ8 ργοῦδϊυ ποί {}}} αἴϊουνδγαθ. 

8, πολλοὶ ζῶν Ἰζορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον. [ἴΐ 15 
βίγδηο ταὶ Μαγκιδηά βου !ὰ ἢᾶνὸ ἰάθη {πὸ ἀκούον- 
τες ἴογ ἀκουσταὶ, ἤοαγογϑ: Ὠϊοἢ ψουὰ τὸ ααίγα ἀκούσ- 
ταῦ ὄντες. Ηδ βάάβ, ἱπάοο, {πᾶὶ αά [Κ6 πγοαηΐ 
ὀίἤογνν86, πα ψουϊὰ τψείίοη ἀκούσαντες. ΒΒ 1 ἐδ 80 
τυτιτ(6 ἢ ἸΏ ΠΠΔΏΥ ΜΌΝ. δηὰ Βα ση8 ; Ὧπά δο ἴἢ6 δ γ- 
τας ΤΙδηβίίοτβ γοδα. Ὑοί [ῃ6 σομημηοη τοϑδάϊηρ τῆν 
ἤν 1Π6 βδ)6 86η86. ΠΟΙ ἰ5 8Δη 6} |ρ58ὲ8 οἵ λάγον 
τοῦ Κυρίου, ψῃϊοἢ ΟΓα8 ἃΓΘ Βοιηθί  ΠῈ68 ἐαργοδϑοα ; ἃ8 
ἴῃ Μαῖιι. 18, 24. θὺϊ οἴθδηορν οπεέέεα, ἃ8 Ὦθῦο, δηά 1η 
οί. 6, 438. 8, ὁ6. Βοπι. 10,14. 16, 21. ἴῃ ψἤϊοῦ 
68368 {6 58η86 οἵ ἀκούσαντες 18, δοίη ἑαμσκξ; ἃ 8ῖ5- 
πε σδιοη ποι οοα ὍοΓ Ὀγ (ἢ6 δηοίθηΐς δηά τυοάθγῃ 
ΓΟΧοογρογβ. δ68 βϑυϊᾷ,, Ηδεβεγοῆ., δηα δὴ]. [,δχ. 
1η νόοα, ᾧ 8, 

Ὁ. Ῥαυΐ, θη βθϑίηρ' ΠΙ Π86} ρον δοοιιθ  Υ τοἸθοίοά 
ὃν 1ῃς6 δεν, δηά ρεγοοίνίπρ (ἢδι 6 ΓΘ 68 γϑθβϑοῇ ἴο 
ἔδδγ ἴθ 18 ρϑυβοηδὶ βαίδιγ, βθϑιηβ ἰο ἢανθ πιδαϊ(δέθὰ 
ἃ ἀδραγίυγε: θυΓ να8 ργονεηξθα ἔγοιῃ οδγγγίῃρ ἢ 18 
εἰοϑίρῃ ἰηΐο δχϑοιίίοη ὈΥ͂ ἃ ν]βίοῃ δϑηΐ ἔγοιῃ ἡ δι φᾷ. 

θ. «μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει, ““ ηροαΐς, ἰϑδοῖ, Ῥγοδοὴ 
1η6 Ψψογα.᾽ Αἔγοαᾳυθρηΐ β6η86 οὗ λαλεῖν ; 68 'ῃ Μεαέι. 
18,8. Ας 4, 17. ὅ6α, Π6 πκϊχίυγα οὗὨ ἐπὰ ππρογὰ- 
ἐἰνε πα βυθ) ποῦνε βάνουγβ οὔ Ἡοργοῖν 1ἀἴσπ,. 

10. ἐγὼ εἰμι μετὰ σοῦ, “ εὐἰξῆ, ἐἠδο, ἴο ᾿6]}Ρ 466." 
δ)αρα (ἢ6 ποῖδ οἢ Μαῖίί. 98, 20. 

10. Οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε. Τἢδ νοῖΡ 
ἐπιτίθεσθαι τινι ΔΏΒΨΟΙΒ ἴ(ο ἐῆς ΗΘΌΓ. ΤΩ, δηά 19 
᾿ι866 οἰὕδογ ψ ἢ} ἐΠ6 δά! το οὐ χεῖρας (π ΒΙΟΒ ἔοτπὶβ 
1Π6 σοιῃρ θίο ῥ᾽ νγ486); 88 ἴῃ ῷ Κιηρθ.1, 17; ογ 6}}}Ρ- 
εἰσα! ν ; ἃ5 ἤδύθ, ὙΒΘΙ6 Εἰ 18 ΒΥ πὸ ΠΥ Πγ0018 Ψ ΉΠ.' ἐγέχει- 
ρεῖν, ΘΙ {Π6Γ 1 {Π6 βθη88 οὗ ὠπάθγέωξο. α δεισίποϑ5 (85 ἴῃ 
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Ταυογά. 7, 42. Ἡοτοάοί. 1, 1. δηά 636 ἢ 6 Γ6), ΟΣ (848 
Δἰπγοδί Αἰ χα υ8)} ἢ {πδΐ οἵ αἰέαοϊ; ἴῃ ψ ]οἢ 10 ΟΟΟῸΓΒ 1Π 
6 Ὀθ68ὲ ατεοκ ντιζθῦϑ, ἔγοιλ Ψ ΠΟΠῈ ΘΧΔΙΏΡ[68 8Γ6 ρΡΓ0- 
ἀυοσοαὰ Ὁγ Κγρκο, Κιοῦβ, ΝΥ εἰβίείη, Μυπίῃα, δηά 
1 οϑῆεσ. Αμα 1 τηυβί 864, (ῃδέὲ [Ὁ 18 ἔγθαιθηίν 
ουπὰ ἴῃ ᾿ῬΓΠυσγά!α 68. 

Τοῦ κακῶσαι 18 ἴον ὥστε, ΟΥ εἰς τοῦ, κακῶσαι, δη( 5ἱρ- 
Πἰἢ68, “80 85 ἴο ἢιπιτί 1Π66. Ο {15 86}86 οὗ κακοῦν 
866 7.06. 12,1. 

10. λαός ἐστι μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, " {Π6Γ6 
ΔΙῈ ΙΏΔΏΥ αἰβροβθα (0 ΘῃΓᾶςσΘ ΤΥ γα] ρίοη, δηὰ Ψῇῆο 
υ ΡΨ 500}. εὐἱδέ δ6 ΤᾺΥ “ΜΟΥ ΡΡΟΓΆ." [{ τυδί 6 οὉ- 
βογναά, τΠᾶ΄ [6 ϑρθϑθάϊ!ηθββ νι ψν ὨΙΘὮ {{||8 δμου]εῖ 
ΒάρΡρθῃα 18 ἰϊηΐθα ὈῪ {ῃ6 ι86 οἵὗὁἩἨ (ἢ6 ργεδοπέ ἰθ6Ώ86, 
“ [ῃ6γ6 ἐς (48 1Ἢ Ψψ6Γ6) αἰγεαάν.᾽ ΓΏ686, [6 Οοι- 
τηθηϊδίοῦβ Γθιηάσ, ἃτγα σα] 164 (τ 8 ρθορὶθ ὈΥ 270- 
ἰορδῖβ, οὐ απέϊοϊραξίοπ ; Ἰυδῖ 8ἃ5 (6 (6168, ΨΠῸ 
Βῃου α δἴζογναγαβ θῖδγαοα [6 (ἢ γβίδη γο  ΊΟΏ, ΔΓΘ 
ἴη Φοι. 10, 16. αἰγοδᾶγυ ς] δα {6 Ποοῖς οὗ (γιϑβί. 

11. ἐκάθισέ, ““ ἀθοάφ, 5ο]ουγηρα." ΤὩΤὨΪ8 νοῦ σοΥ- 
ΓΕΒΡΟΏ 48 ἴο ἴῃ Ηφῦγ. 2 1η 15. 9, 1. δῃὰ ,16γ. 88, 7. ; 
86 ἰ8. πιξοα ὈΥ [6 ϑορί. ἴο ΟΘΧρΙΘ6 85 ὙᾺ 8ο)οιγ ηθΩ, ἴῃ 
Ψετ. 40, 82., δηα Δ ἴῃ Εχοά. 10, 29. 80 [λιϊκα 24, 
49. ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει. (δα ἢ] υ8η6γ.) ΗΓ 
ψ 6 ἢᾶνο ῥἰδίηὶν ἃ Ηθργαίβαι ; [πουρ τῃ6 Οομηηθη- 
ἰδίοιβ ἃρρϑδὶ ἴο ἃ 81:Π}|}}γ 856 οὗ {16 1,αἰίη δεάθο ἴῃ 
(ις. Ερίβϑί. δ. 16, Φ. Βαϊ ἰογο δεάογομμδ Ὠδ8 
ἸΏΘΙΟΙΥ [Π6 δ6η86 οἔἉ δἰέέέπρ δέ} ἀῃα ἀοὶπρ ποί᾿ϊηξ,, ἃ8 
ΟΡΡοβθϑὰ ἰο δείίνα Ὀυιϑίῃ688. 

[{ 15 τπουρδι (δδι ῬΑ] ἤογα ψγοίθ ἢἰ8 Ερ βι165 ἴο 
1η6 ΤΠ ΘΒ] ΟΠ ΔΒ; ἃ8 ἢἴ6 ΡῥγΟΡΔΌΪΥ αἸα 4]50 {Πο86 ἴο 
16 (ἀα] αἰ. 

12. Γαλλίωνος δέ ἀνθυπατεύοντος τῆς ᾿Αχαΐας. Αἰἴἶοῦ 
1ῃη6 Βοπιδηβ Δα σοπαιογοά αγϑθοθ, ΤΠ6Υ αἰν!6α 1 
ἱπίο ἔνο ργονιῆςθβ, Μδοράοηϊᾶ δῃὰ Ασδδιίϑ, θοαὶ ἰο "6 
ονογη θα ὮὈΥ ἃ ργϑϑίἀθηί. “Π6 ἔουπιοῦ σομῃργοῃοηάθα 
ἥν κεράση Ῥγοροσ, ΠΙγσείσιη, Ἐρίγυϑ, δὰ Τἢ68- 
βαὶν ; (Π6 Ἰαϊίθτ, ἀγθθοθ Ῥγορθσ. δα ( 6]}]γ. 1. 1170. 
1022. Αοβαΐα νψ8 ἢγβεί ρονογηθα Ὀγ Ῥγοσοηβυβ βεηΐ 
Ὀγ (6 ϑϑηδίθ. (866. Ὁ. (888. Ρ. 704.) Βιιΐῖ, ἴῃ {16 
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{{|6 οὗ Τίθοτιιϑ, ἰἃ ψὰ8 δά ἀδά ἰο ἰἴσβθ ργονίποθβ 
ονοῦ ψῃϊοῖ γε οηές, οὐ Ῥγοοοηδιιβ, οτα ρἰδοθὰ ὈΥ 
(Π6 (ἰϑαγβ. (866 Ταςῖϊί. Απημρὶ. 1,76.) Βγ Γ(ἸΙιαυ- 
ἀϊιι8, πονανογ, {πΠ6 ργονίποθ νψϑ ἃρδὶη γοϑίογθα (0 
{Π6 βοπδίογίδὶ σρονογηπθηΐ ; πα (ππι5 Ὀδοδημα Ῥτοςσοη- 
ΒΓ. 866 διιοῖ, (απ. ς. 28. Ὧἀπα Ὠίῖο (489. 96]. 
ὑμῶν ϑῆονΒθ (Π6 αχαςΐ ῥὑγοργίθιυ ψἢ πῃοῖ δῖ. 
Κ6 ἜΧργϑθβθ ἢἰπηβοὶ Γ. 1,ἀγάηθγ. Οἡ ἀνθύπατος 566 

{πΠ6 ποῖα οἡ 18,7. (Κυϊποε!.) 
ΤΙ Οδ}}|ο πογο πιθηςοηθα νγν8 {Π6 γουηροῦ ὕγο- 

{π6γ οὗ ϑδηθοδ {Π6 ῬἢῃΠοβορῆθγ, ψο, 1ῃ ἢ18 Θυδί. 
Ναί. 1. 4. ρῬγαῖβ68 ἢἰ5 οοπιϊέαέοηι θὲ ἱποοπιροδίίαπι 8μα- 
υἱαέοηι, Δα 5ΔΥ8.: ““ ΝΟηΟ τηογίδ! πὶ πη] ἰάπὶ ἀι]- 
οἷβ 6ϑὲ ΄υδηι ἢϊα ομμηΐθυ5." δος Βαῦτις. οἡ Ὠ]1ο 974. 
δη4 τἢ6 (ομλιηθδηίδίονβ οἡ ϑίαί. διῖν. 4, 7, 82. διά 
Γλρϑβι18 οἡ ϑεηος. Ερ. 104. 

ΤΙιο ψογὰ8 Γαλλίωνος δε ἀνθυπατεύοντος ουρῇί ἰο θ6 
Τοηάογοα, ψ ἢ Ηδιπδηη, αἰοἢ, Απίαα. (οτπίἢ. 
Ρ. 85ὅ., ἀηὰ Βροἰομαγά, (859 ἰπά θεά 18 γεηυϊγθὰ Ὀγ [6 
σοηΐϊοχί,) “ψ ἤδη Ο41}}}οὸ δα Ὀδοη τηδὰ6 Ῥγοοοηϑβι},᾽ 
ΟΥ “οἡ (Ἕὐ8|11ο0᾽8 δηΐογίηρ οἡ ἴπ6 Ῥχγοσοηϑι 810." 
(Κιϊη.) [Ιη 6 βᾶπηθ β6ῆβθ ἰ{ νγὰβ δἰβο ἰδκϑη ὉγΥ 
ΒΖ δηά Ριβοδίογ; δῃᾷά {{}18 Δρρθδγβ (ὁ Ὀ6 (6 {{116 
ομθ. Τῇ ψον8, 1{ 866 1η5, ψαὶ θα ὉΓ (ἢ6 δγγῖναὶ οἵ ἃ 
παν Ῥεοσοηβιι ἴο π18 Κα {Π 6] γθαηϊιθϑῖ, 88 {πη κίησ {παι 
ὙΠ 6 Υ 8Π οι} {Π6η Ὀ6 1688 ΠΚοὶγ ἰο πηθοὶ ψ 1} ἃ σοίιϑδὶ. 

Κατεφίστημι 18, ἃ8 [ΔΓ 85 1 Κηον, υβ68 ἴῃ 0 οἴξδοι 
Ρᾶβϑᾶρθ ἴπδη ἴδ ργθβθηῖ. ὙΤποιρῇ 6 ΠΙΔΥ ΠΟΠΊρΑΓΟ 
κατεπαίρομοιι Δηἀ κατεπιχειρέω. 

18---106. λέγοντες ὅτι παρὰ τὸν νόμον, ἄς. Τῆδ 
τηρδηΐϊηρ οὗἩ ἰῆθ686 ψοΓ5 18 ἃ8 (ο ονν8: “ [{ ψὰ8 Ὁ 
(η6 δεηδίθ 8δηα Εοπ,δη ρ6ορ]8 δηὰ ὃὉγ γοὺυγ ΕἸ ΡΟΓΟΓΒ 
Ρογι 6 8, 1 ατεοςθ, ἰο Ψογβηρ Οοἀ δῆοσ {π8 
τίἴο5 οὔ [Π6 Μοβϑεαις [,Δἂἐ)'κν (666 Φοβορῇ. Αηΐ. 14., 40). 16, 
ῷ. δηὰ {Π6 ῃοΐθ οἵἱ Αςίβ 24, δ): νυῖ {Π18 [δ ον 
ἰοδοἢ 68 {Π1Πη 58 ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο Οἵ" ἴ,νν, Δηα οχοϊΐθϑ 4153- 
τυὐγθδηοο8 διηοηρ ἴῃ6 968. ὙΤηαΐ [6 δοσιιβοῖβ 
δα ἀοα ΠΟΓ6 ; Πᾶν, δνθὴ πηδάδ τηθηίίοη οὗ αι} ̓5 ορὶ- 
ὨΐΪΟΏ8, ἰ8 αἶθὰγ ἔτοπὶ (Ο8108 δῆβϑνψοι. Νον Ραιιὶ 
ἰΔασῃι (δι σαἰνδίίοη ννὰ5 ἴο 6 ἀἰίαϊηδα, ηοί ὈΥ οἰτ- 
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συπηοίδίοη, ποῦ ΕΥ̓ [6 Ορδογνᾶποα οὗ συ] ἰατὴ7]9 (866 
Αςι(815ὅ, 9. 11,19); δηὰ {πὶ ἀνθ [ἢ 6 (ὐθης 165 τρί, 
νι του Ὀεϊηρ' οἰγοι πη ο]864, ἤοΡ6 ἴο δἰίδίῃ [6] οἱ ΠΥ ὈΥῪ 
[Π6 Μεββίδῃ. 

᾿Αναπείθειν ἸΘΓ6 5,ση 68 (ο γεοοηηπθηά, ρογϑμαάθ, 
δς. (Κυΐϊη.) ΑὨῇὰ τοὺς ἀνθρώπους, τηοαηΐ ““ {Π6 ροΓ- 
80η8 ΨὙὴΟ ἃΓ6 [18 ρᾶγίίΖη8,᾿ ΟΓΥ, ἃ8 νη {Π]1ηΚ5, (ἢ 6 
ὥοιυς. 

14., μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, ““ ἃ5 
Ῥδὺ] νὰ8 αρουΐ ἴο ϑρθδῖ ἴῃ ἢΪ8 ἀδίϑθησορ, (8}}1ὸ 1ηζογ- 
τὰυρίοα ἢΐπι, ἀηἀ ἀθδοϊαγρα ἴο (ἢ 6 ν}8 [πὶ (πΠουρἢ ἢ8 
88 86ηΐ 8458 Ρτοσοηϑιὶ οὗ Αοἤδ18, ἢ οΟΥοσ ἴἰο τπδῖη- 
(αἰ τ 6 Ρυδ]!ς αἰδοῖ, δηα ἴο γεργθβ8 δῃά ρυηϊβῇ 41} 
ΒΌΓΠΝ τ]8ἀ οι Δ ΠΟΓΒ ἃ5 ποι ἃ αἀἰβιῦιγ 1{, γαῖ, 51η66 
{Παγ Παά Ὀτουρῃϊ θοΐογο ἢϊηὶ ἃ απδϑ[ο σΟΠΟΘΓΏΪηρ; 
το] σίοη, ἢ6 οουἹά ποΐ ἀδίογῃϊης (πδῖ ΘΟΠΙΓΟΨΘΙΒΥ, 
ὯΟΓ αἰά βιιοῇ αιισϑίϊοηβ θοϊοηρ ἰο ἢΠπη." (Κιυϊη.) 

14. ᾿Αδίκημά τι ἢ ῥαδιούργημα. 11 18 ΑἸΠΠουΪ ἰο 6ὁχ- 
ΔοΙῚΥ ἀοήἤης (6 86η86 οὗ [686 'νογἀ8, 81Πη66 Τῇ ΘΥ 8Γ6 
θοῖἢ ἰθγῃβ οὗ Ἔχίθηβίνα '88.0 ΤΠ6 [ΌΓΙΠΘΣ 185 ὈΥ (ἢ6 
μαβι (οιμτιησηίδίοιβ ϑυρροβθά ἴ0 πιθϑῇ 8ηγΥ νἹοϊδί 
οὔ τΠ6 αν οὗ (6 οἰΥ ; δηά {Π6 Ἰα(ίογ [6 γοηάογ α- 
εἰέΐμηι. Βιυῖΐῖ 1 βμουϊά θ6 1 λο πϑὰ ἴο {Π1ηΚ (Πδὺ [Π6Γ6 
15 ἤθγθ ἃ οἰϊππᾶχ ; δπά {πὲ ῥαδιούργημα πονηρὸν βιρη- 
ἢ68 ἐ685 ([Ἰ8}} ἀδίκημα, Δ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥῪ ΔΉΒΨΘΓΒ (Ὁ ΟΌΓ ηιἷ5- 
αἰδηιΘαΠΟΊΤ", ποία Πὴς Βιιοἢ ΡΘΓΥ ἃγίβ8 οὗ Κηάνθγυ, 
{τ ΚΟΓΥ, ᾿πηροβίιγο, ἐαγοθηψ, ὅζο. 88 4ο ποῖ διγοιηΐ 
ἴο 2εἴοην : {ἰνῖ8 15, 1 (Π΄ηκ, ρἰδίη ἔγοπι (Π6 το Οὗ (ἢ 15 
δηά [Π6 σορηδίο ψοτΊά, ῥαδιουργία. ΤΊ ΓκιςίΔη.8,151, 
77. σοη]οΐη8 ἀπάτη καὶ τὸ ψεῦδος καὶ ἐπιορκία---- κολακεία 
ἐστι. Απά Ὀίοάον. δίς. 8, Φ74. βϑρθακίῃηρ οὗ [Π6 π|}8- 
ἀδηγχθδηοιιγβ σοιητη 6 ἃ ὈΥ 80. 416 Γ8, 8408 : ἐχρήσαντο 
τῇ συνήθει ῥαδιουργίᾳ τε καὶ τόλμῃ. ΑΠπά 580 9, 169. 
ψἤ ΘΓ ἰἰ ἰ8 ΔρρΙ16ἀ ἰο [6 ἰγυὶγ Βαοηᾶραγίθδη ἀαβίρη 
οὗ Αραδίμοοϊθβ ἴο ἀδβογί ἢΐβ ἴγοορβ, τῴ πλήθει τὴν ραδι- 
ουργίαν ἐξέθηκαν. Ῥοῖίγυ. 12, 10, ὅ. τῇ τὴν οἰκετών 
ῥαδιουργίᾳ. Ηδηςθ 18 681801886 ἃ (ἢ6 Θπηχοηἀδίίοη οὗ 
(ὐδιπογαγία8 δηὰ δ. θυγρ οἡ Ὠίοηγβ. Ηδΐ. Ρ. 68. κα- 
ταΦρονεῖν, αἷς ἀνθρωπίνων διουργημάτων---εἰς Θεοὺς ἀναφε- 
ἈΠ Ω: ΘΓ, ἴον διουργημάτων τοδα ῥαδιουργημάτων. 
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ΤΊ πχϊβίακο δβοθῦβ ἴο ἢᾶνς δγίβθῃ ἴγοδι 8016 φοῦ- 
ἰγδοϊίοῃ. Το ῥαδιουργεῖν 8ιρη1ῆ65 ἴ0 ἀοέ ἐπάεσεηέΐψ, 
ἴη ΡΙαί. Ορρ. Μοι!. 7, 79, 1. εαϊι. Ηοἰβκ, δηά ἀοέοεὰ 
εἰ 7"αιαμίθηΐεν' ἀσογ ἴῃ 8, 875. 9, 207. 10, 4586. Απα 
ῥαδιούργημα ἰ8 δορὰ ἰο ἀξῃοίξ 4 ογαῖΥ ἐγαυάμίοθηίς δς- 
«ἰο ἴῃ. 9,415. Νον {6 σορῃϑία ὑδγπὶ ῥαδιουργία ᾿ιᾶ5 
Ὀθοο ὑοίογα ἰγοαίθα οὗ ἰ {Π6 ἢοίδ οἢ 13, 10. σῇ 6 γα 
1 ᾶνα βοσψη {μι [Π6 ψοτγὰ βίρῃ:ῆ65 ργορεῦὶγ 7αοὐἶέν 
ο7 αοἰέοῃ ; 88 ἴῃ Χϑη. Ογσ. 1, 6, 84., δῃά, ἴγοπη 186 
δήγυηοί, περ σοηοο, δἰλρρονθοδ, Δα Βρθο δ ν ἐθυὲέῳ 
δη οαγοίοδδιθ8ε (νΖ. Ὑ ἘΠΘΊΠΘΓ δὴ δοίίοῃ Ὀ6 βοοά οΓ 
ον }) : δηά ἤδῆςο ἀφηοίθβ ἐεριογ έν οὗ δοίίοη, δῃηὰ ἐπμε- 
Ῥγοδὶέψ ὁ}, εὐόγῳ Κὶηά. 11 1ῖΒ Ὁγ ΖΕ] 8 Ὠ]οΏγ8. 8Ρ. 
Ἐπμδίαιϊι. οη Ηοπι. ΟὐγΒ88. ὃ. Ρ. 1606. Ἔχρ αι πϑά ὮΥ ἡ 
περὶ πᾶν ὀλιγώρια, καὶ θρασύτης." 1 τηυϑί ΟὔβεΓνθ, ἴοο, 
(88. {Π18 ΜΠ Ιοδὰ 18 ἴο {Π6 γι οτγίρίη οὗ ἃ ψογὰ 
ΠΟ [88 ρΡυσΖίοα 4}} οἷι οἰγπιοϊορίβίθ, ὩΔΠΊΘΪγΥ, 
κοριμο, ΜΙ ΙΟὮ, 1 πᾶνα Ὧ0 ἀουδέ, σοιῃ68 ἴτομ ῥαδιουρ- 
γὸς ; δηὰ γποχμονψ, ὈΘΙῺΡ ἃ ἴθγῃ οὗ δαυλὶ οχίθηβινα 
βίη ϊποδίθη, νου] 6 ηο θ8α ἰγϑηϑἰδίίοη οὗ (ῃ6 ψογὰ 
ΟΝ ὉΠ 66Γ ΟἿΓ σοηϑί ἀοΓδίΊΟΗ. 

118. οψνονογ, ἀἰπου! τ ἰο σρηςφοῖνο ον δ] οου]ά 
6 {πουρῆξ ἰο αν σοιμτηϊίο Δὴγ οῆδηος δραϊηκί 
ὍΠι6 ἰαιυ5 Υ ἐΐιο εἱέψ ; οτ, ᾿ξ Θ δὰ, ον (ὐ811|ὸ σου ά 
1.856 (86 ἰθτγπὶ ἡνεσ χόμην ὑμών, ὅθα» ευἱέ ψοιι, ΜὮΏΙΟΝ 
ψου]ὰ θ6 4816 ἸΠσοηρτιοι8, ἃ8 (Δ}}10 ουρσίν ΓαίΠοΓ ἴο 
ἤδνο ἐβαηκοά (ἤθη ΤῸΓ Ργοβθουίζίηρ ἃ ρυθ}ς οἤδηάοσ.. 
10 8ῃου]ἀ ταῦμογ βεϑίῃ ἐμαὶ (ὐ8}}[|{. γοραγ δά {πα ῥγο- 
σοάυγα 88 8η δοσυβδίίοη γοϑρϑοίηρ το σίοι δ τηδιζε ΓΒ, 
δΔηἀ τηθδηΐ ἸΏΘΓΘΙΥ ἴο ΒΑΥ͂ {18 : “Ηδά (ἢθγθ Ὀθθῆ ΔΥ 
4888} σοι 6 80 88 ἴο αἰδίιτ γοῦ ἴῃ ὙΟΟΓ γα]!- 
δου βϑύνῖοθδ, ΟΓ ΔῺΥ ῥαδιουργία, οὐ γορμὶδὴ ἱπάϊδοοπέ 
ἐγίοῖς μἷαγεά, ἴῃ τἱάϊου]α οἵ γομγ σοὶ !ρίοιιβ τιΐβϑ, δα. 
ΗἜε ρογμδρβ ἐπουρίς 1 ποί μηργοραθὶθ ἰδὲ 88. {ἢ} 6 

, Ὁ ειϑιδηβ σγο]οοϊοα οἰγουμησϊϑίοῃ, ἴἤδγα πῖρις ἤδᾶνα 
Ὀδοη βοὴ ἰηβι} οαϑὲ οὐ [Π6 «68, βυοἢ 885 ἐπαΐ το- 
οογαραὰ ὈῚ ΨΦοβθρῆυβ ἴο ἤδν Ὀδθθη ρεογρείγαίθα ὈγῪ ἃ 
ἘἈοιμδη οί ἀϊθσ ἰΏ ὩὩἸΟΟΚΟΥῪ οὗὨ {{Π|6 οἰγουμησίβίοη οὗ 

ἘΞ 80 ΟΌΥΓ ννοῦ5, δοὰ, δοξάπειι, ἈγῈ δοιειξηθη ιἰϑεα ὃγ {ν᾽ 6 νυϊρασ. 



ἌΟΤΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΥἹ]]. Θ6οϑ 

86 96 »ν.8, δΔηὰ ψοῦ, Ὀγ (86 ψαγ, ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ 16 ἰο ἐδαὶ 
ΤΟ 6] νν ἰςἢ οσςαβιοηθα {86 τυϊη οὗὁἉ ΤΠ6 σουπίγγ. 

Ηρηςε [Ὁ ΜΗ} ἈΡΡϑδσ (Πδί πονηρὸν 18 ἢοΐ ἐο θ6 οτί- 
ιεἀὰ (48 Μαγκίδηα δῃηὰά Ὄσϑη τποπρἧ), ογ ομβδησοά 
ἰηἴο Φανερὸν, ἃ8 ΜαΓκΙ απ ΡΤόΟροβο9. 

14, κατὰ λόγον, ἱ. 6. γραδοναδίν. ΟΥ̓ [815 Ῥγίοδοιιϑ 
δηὰ ΥΝ οἰδίοίη οἱΐδ ϑανογδὶ 6 Κδῃ Ρ 68 ; 88 Ασίθηα. ὅδ, 
7. ὀρθῶς, καὶ κατὰ λόγον. ὅδ6866 4130 δὲ. Ὑ65. 5656 ». 
ἘΧΑΡ]68 οὗ ἀμέχεσθαι ἴῃ (86 ϑϑῆϑε οὐ ὄξαν τοὶἐξ, 

δθαν" ραῤξεηἐΐῳ, ατὲ ρτοάυορα Ὀγ ἔγρκε ἔγοιη Ασῆ. 
Ταῖ. Ρ. 447. οὐ παύσεσθε φΦληνάφων ἀνεχόμενοι ; Φ΄Ο5ΕρἘ. 
Β. Ρ. 749. αἷς μηδὲ λόγου τῶν ἐχθρῶν ἀνέχεσθαι. ᾿56ἢ. 
ἴη ἔν. 7. Ῥ. 125. δεηθείην ἀνέχεσθαι πολὺ ἤλλὼ τῶν 
λοιδορούντων ἡμᾶς. ΤϑοεποΆ.}. Οτ. 8. ἴὰ ῬΠΠΙΡΡ. Ρ. 46. 
ἀνέχεσθαί τινων ἐν ταῖς ἐκκλησίαις χεγόντων' Ὀ651468 
οὐπογ ρϑβϑαρα8. 

16. ἀπήλασεν. Ὑ{ὯῚ8 ἀο68 ποί ΠΡ ΪΥ σοπεριείδουν 
γοηουαΐέ, Βυΐ Ὠνογαῖν 9: ση 165, “΄ θ]α (ἢ6πὶ 6 ροῃθ." 
{η ΠΠυϑγαςίθη οὗἩἨ ν ΠΟ) βθη86 Ἐ ΌΠ)06] οἱΐθβ Χϑδβ., 
γεν. 8,1, 4. τὰς γυναῖκας οὐκ ἀπήλασε, ἀλλ᾽ εἴα ἀκούειν. 

17. ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες οἱ “Ἕλληνες. ὙΒΟΓΟ [15 
ἤδγθ βοῖη6 νϑγίδίοη οὗ γδάϊηρ, δῃά ῃο {{{{||6 ᾳυσδβίίοη 
ταἰϊβϑά δ8 0 86 (εἰι6 0828 : Ὑ]ΠΟἢ σΟὨ ΒΘ ΘΠΕΥ ἰοανθ5 
ἢ ᾿πἰογργοίδιϊοπ μηβεί]εα. Τνο δηιίθηὶ ΜΆ. δῃὰ 
 ΨΘΙΒΙΟἢΒ οἷηἱϊί οἱ ὔλληνες, ἀηα ΟΥΠ6Γ5 Γοδα οἱ ̓ [ουδαῖοι. 
ΑΚ ἰο {π6 ἰδιίον γϑδάϊηρ, 1{ σαηποῖ δα ἰοἸογαίοθ : ἴον 
Ἁ ΠΥ 8Π 00} ἃ ἐήέ οἶειυ5 ἢάνο Ῥεαίθῃ μη ἢ ΝρΙπος 15 
τ ΠΚοῖν (δὲ {ΠῸΥ του ϊὰ αν ἰδίζθη βυςοῇ ἃ ̓ἰρ τ 
μοΐογα 80 βοίθπῃῃ ἃ ἐπί δυμαὶ. Τβ ψογαβ οἱ Ἕλληνες 
6 {πουρσῆς ὈΥ ΙὩὭΔΩΥ ΟΥ̓ 8, 85 ὍὉτοίιβ, ΜΗ], 
Ρίογοθ, Βοημοὶ, δηὰ Κιϊμηοεῖ, ἴο μ6 ἀετνοὰ ἔτοι {6 
τϑγρίη, Κα τ ἰαϑύ. Νον ἴπο86 ψοῦῈ σδηξέθδ (88 Ὺ 
{Π6γ} ψιο θθαΐ δοϑίμϑῃββ: δηα [θη 66 βοὴθ ὁπ Ψσοΐβ 
οἱ Ἑλληνες. ΑΔ,5 το {Π6 ΓΘδ80η ἴοσ (6 Ὀεδυηρ,, 1{ τν88 
ἴο 886 {6 Φονβ ΡῸ ανἂὺ ἰἢς ἔλϑίοσ.; δῃὰ το ἐἢὶ8 
186 υ σγογὸ δούυδίθα ρϑγιν Ὀγ {πρὶν Παίσγθά ἰονναγάβ [Π6 
76ν8, δηᾷ ραγν ὈΥ ἃ ἀεβίσε ἴο ρβδβϑα ἴῃ6 Ῥγοσυγα- 
4ογ.᾽ δυῖ ε}ν}8 ΔΒρθδσβ ἴο 6 ρῥγθθδίηρ' ἴοο τη ἢ οἡ 
δε ψοτγὰ ἀπήλασεν, νυ Ιοἢ ἢ85 ΟΥ̓ ΠΟ Πη68ΔΠ8 ΔΗΥ 5116} 
᾿ῃηθδηΐηρ. Βεϑίἀθβ, ἰ{ 15 ϑίτδϑησθ {πδι ([Π6 πψογάβ 
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Ἕλληνες δῃουϊά πᾶνε ογορὺ ἰπίο πϑαιὶγ 41} ("6 ΜΝ. ; 
δνθη ἰῃἴο 80 ΠΊΔΠΥ͂ δαγίψ ομ68. Αῃά, βιιρροβίηρ λ- 
ληνες ἴο ὃδ6 Γριηονοά, ψιῇηαΐ 86ῆ86 18 (0 ΡῈ σίνεηῃ ἴο 
παντεοῦὺ Νοηδ (1 {Π|ηΚ} 8αἰἰϑέβοϊογυ, οὔ ἀσγθθβῦὶθ 
ἴο {Π6 βίγ]6 οἵ {η6 Νανν Ταβίαπιθης, [{ πιυβί ὑπογο- 
ἴογθ 06 σεϊδἰ πα : δηά {πθπ {(Π6 β6η86 οὗ πάντες ψ|}} 
Ὀ6 848 ἔοϊϊοννβ: “ δἱἱ {Π6 ατγϑοῖβ, Ὀὑοϊῃ (ὐθης1 65 δπᾶ 
ΟἿ γι β[14}}5 :᾿ γνΠ] ἢ 18 80 ον ἀδηΐ, (μὲ [ 8δπ| βυγργβοα 
106 (οπιιηδηίβδῖοτθ βἤοιϊἀ ἢοΐ αν 866ηῃ 17. ϑοη6 
ΟΧρίδῖη 11 οὗ (ἢ6 (ὐθη11168, δπα οἴδοῦβ οὗ (ἢ6 (ἀὐθῃι1}6 
ΟΠἢνϊϑείδη9. δοέἠ ἰηάοοα Παά τϑᾶβϑοῦ ἴο ἰδκα υργαρα 
δῖ (Π6 ᾿πἰοΐογαησα 8δηἋ4 ὈΠΓΘΓ Δη ΠΟΥ οὗ (6 ΖΨ6γ8. 
0 15 ποῖ ΚεΙγ τῆδί δὴν βου! ἃ ἤᾶνθ "οἰηρά ἰη {πὸ 
ὈΘΔΌΩ, ΠΠΟΓΟΪν ἴο ρΐοαβα (6 Ῥιοσοη8}, ψ ποὺ νγᾶ8 
ποῖ ἃ πηδῃ (0 θ6 ρσγβίῆθα ὈΥ βιιοἢ ἃ ργοσθάυγα. ὅ0ο 
(πδὶ (Π6 ρῃοπηοβ Ὀτουρσῇϊς ἔογνασγά ὈΥ ατοίϊι8 οἡ 1ἢ6 
0486 αϑιθηέαζϊο οἵ σοΟὈΓΘΓΒ, γα ἢοΐ ἤαΓα δρρ)] δῦ 16. 

Βγ ἔτυπτον 15 τηοΓοΐγ ἴο θ6 υπάογβίοοα σόν ΟΓ 
ἐμπιωπιρίην ἀϊηι εὐἱέλ ἐμοῖν 335, 88 Ἦθ ραββθά δἱοηγσ. Ἐ 
ΑὩΥ {πἰπρ πιοῦν ἴῃδῃ {πδὶ ψ σδῃηοί βΒιρροβα ἔπου 
νου α πᾶν νθηξιγοα ὕροη, ογ (ἢ6 Ῥγοσοηβιῖ Πᾶνα 
ἰοϊογαίθά. 

17. οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελλεν. Μέλει ἢᾶ5 
ὉΒ0.4 ΠΥ (Π6 σοηϊίνα οὗ ἐπε {Πΐηρ δηά {Π6 ἀαίϊνα οὗ 
{Ππ ρϑῦβοῃ ; δῃά ἰῇ ἐπ6 Νὸην Ταεβίδιηθης αἰτνᾶυβ οο- 
συγβ ΜΙ ἃ ποραίϊνα, οἰ ΠῸΓ μὴ οἵ οὐ, ἕς. ἼΠε6᾽ οὐ- 
δὲν 18 Π6ΓΘ ἔτοπὶ οὐ; δπὰ οἱἁ {Π18 58 ΠΠΔΏΥ ΘΧΑΠΊΡΙ68 
ΓΘ ῥγοήυςοσα ὃν γειδβίοθίη ; 85, ἴογ ᾿πηβίδησο, Ασὶβ- 
τορὶι. ἤδη. 290. ὑμῖν δ᾽ ἴσως οὐδὲν μέλει. Ιηάἀεαά, ἱ 
18 ΠΊΟΓΘ ἔγθεαυθηΐ ἴῃ (ἢ6 (ΟἸ4588164) ψγίίθϑ {ῃ8π (ἢ 6 
ΒἰπΊρ]6 πορϑίίνθ, 88 ΤᾺΓ 48 γεραγάβ (Π]8 ρῇγαϑϑ. 

Βγ τούτων 6 τηΔΎ, 1 {πἰηΐ, πη ἀοσβίαπα θοῖἢ {Π6 
δοσυϑδίίοη Ὀγουραξ ἐογναγά, δηὰ (Π6 οὐδ τ ϊο ἢ [0]- 
ἰονεά; ἴο πίῃ οὗ ψῇῃϊςι (ἢῃ6 Ῥτγοσοπϑβιι ραϊὰ τοὶ 
δἰϊθπίϊοη ; ἀπά τἢϊ85 ἔγοιη αἰβριιβὲ δὲ {Π6 1ἰρίουβ σου- 
ἀυοὶ οὗ πὲ ψ6ν8; 88 4180 ἔγοιῃ ἐπ ουβίομῃ, τηθηςοηρά 

; Ἀ 80 ΤΠυογὰ. 4, 47. βυὺ ἤη. ἄνδρας διῆγον διὰ δνοῖν στοίχοιν 
ὁπλιτῶν---καὶ παιουμένους καὶ κεντουμένους ὑπὸ τῶν παρατεταγμέ- 
νῶν, 1. 6. (ἃ5 ννε 54γ} τεπηΐπρ ἰλὲ φαιπείει. Οἡ ννὨϊοῖ Ρᾶ598ρ68 ἴ 5 
ἢᾶνςε οςοβδίοῃ (ο ΠΟΙΏΡΑΓΘ δβενεσγαὶ 8:1]. ΟἤΘ5 οὗ δητίεϊ δυῖ ΠΟΥ. 
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Ὀγ Ργίσβουβ, οὗ [Π6 Βοιηδῆ βσΌνΘΓΠΟΥΒ (0 Ρ888 ΟΥ̓ 8}Ὺ 
ςοηάποί ΜΠ ]οἢ αἰὰ ποῖ αἰγ ον ἑοπά ἰο ἀαρτγαάσδ 16 
ἀϊρηϊγ οὗ τῆς Ἐοιηδη Ὠδιη6, ΟΥ ψϑάΚθη 8 ᾿ηἤυαηοα, 
ἴῃ ογὦεγ {πὲ [ἢ γοόοκε σης 6 8ἃ8 ΘΑΞΥ 88 ροββ1}}8 
ἴο [88 ργον!ης 418. : 

18. ἡμέρας ἱκανὰς, α ργοαΐ πιαην ἄανϑδ, ὦ σοοά ιυλέϊο. 
5686 {Π6 ποῖθ οῃ Μαίί. 28, 12. ᾿Αποταξάμενος, δἀαΐης 
ααἰθ. ὅ8ε [Π6 μοί οη Μαγκῦ, 46. Κεγχρέαις, (ῃ 6 
Θαϑίθγσ ροσί οὗ (οπηίῃ. (δα ϑίγαρο, ΡΙΊηγ, (6}18- 
Τα, Δη οΟἴοΓ το: 8.) ΤὨΪΒ ΠΥ Ὀ6 ΓεΕοΚοηδά ψ ἢ 
{π6 οἴδοῦ Ὡδπη68 οὗ ρ]υγαὶ ἔογιη, οὐ ψηϊοἢ 866 186 
ὩοίΘ οἡ [7,, 15. ᾿ 
-18. κειράμενος τὴν κεφαλὴν. ΤΠ6 πη 616 νοῦ κει 
ἄσθαι ἀδποία8 ἰο δἦαυε οποϑοῖξ, οὐ σϑυ86 Οἤ 861} ἰο 

ὑπο. πονεῖ 566 Ὠγοϑῖρ. 46 Ν. Μ. ρ. 807. δηὰ ΑἹ- 
Ὀαγϊ οἡ {Π15 ραβϑϑᾶρθ. Βαΐῖ (ἢ αιοϑέϊοῃ 8, ἐο «υἦοπι 
6 ΔΓ ἴο γϑΐδγ (ἢ ψογάἢΡ΄ Τὸ απ, 5ΒΔΥ τῆϑηγν Οοιι- 
Ιηδηἰδίοιβ. ΤῊ18 15 ἃ ροϊηΐ, ποψανοσ, ΓπΠουρῇ ἰηί(τὶ- 
σδίο, οὗ ἰοο {{{|16 ᾿πηροτγίδησθ ῸΓ τ|6 ἴο δχϑιηΐης δ 
Ϊατρο: δηά {πογοίοσα 1 τηυβί Ἴσοηΐθηΐ ΠῊΥ56] τ ἱ ἢ 
οβδγίησ ἃ σοπιροπάϊυπι οὗἩἨ ννῆδί 85 θθθὴ Ὀγουρσῃῇί 
ἐογναγὰ ἴῃ 1Ππιϑίγαίοη οὗ {πΠ6 βυδ]οοῖ Ὀγ Κυΐηοοὶ δηὰ 
οἰ οΓβ. 

Μοβῖ οὗἉ ἴποβα ψῇο {Ππ|}ὴΚ 1{ Δρρ]ς 80 ]6 ἰο Ῥαυ], 
δατη {(πΠδὲ (Π6 νον ἰῇ αυδβίίοη 88 ἢοΐ Οη6 οὗἁἩ Ναγᾶ- 
ΓΟΙΒΠΙρ, βίηςθ {π6 οὈ]Πρσαιίοη οὗὨ 10 σου] ον Ρ6 [1}]- 
ΒΙ|Ιοἡ 1ῃ “6γυδβα]θπ), δηά 1 15 ἢοΐ ργοῦδθ]α (παι Ῥαιιὶ 
νοι Πᾶνα Ὀουηα Βἰπη861} νου ΑΓ]  ὈΥ ΔΩΥ βοὴ 
Τί υ8] σΟΓο που. Απμπά 88 ἴο Αςίβ 21, 28. {86 5 δ]θοὶ 
οὗ (6 ραββαᾶρα 18 ἃ νον ποῖ υηάογίακϑη ν (Δ ]Υ, 
θυΐ δἱ {Π6 ἸηϑΙρδιίοη οὗ (6 Αροβίϊθ8. Ῥπογοίοσγοα ἰΐ 
5Πο1 ἃ ταίῃοσ βθοῦ) ἰο ᾶνθ Ὀθθη ἃ οἱυϊΐ νονν ; 88 18 
[ἢ 6 ορίηΐοῃ οὗ δα! ηδ81185 ἐς (οιηᾶ, 710. ῆο ΟΌβογνϑβ 
{π8ῖ διοἢ νον8 ΨἜΓῈ οἷϊοπ πηάογίβκϑη ὃν {Π6 96 008; 
83, [ογ ᾿πϑίδησθ, ἤθη ἰγανο!]ηρ, ποῦ ἰο δῆδνα {ΠΕΣ 
ἢ6848 Ὀδίογα {ΠῸῪ δγεὶνθά δί ἃ οϑγίδ! ἢ ρίδοθ. διισἢ 
4130 ψοσθ ἴῃ6 νοῦ, ΟΓ δηδίῃθιηδβ, ὈὉῪ ψῃϊοῖ (Π6Ὺ 
Ὀουηά {παπΊβαῖνοβ ηοΐ ἴο ἰ8Κα8 ἱοοά οὐ ἀγίηκ {1 (Π6Ὺ 
Πδὰ εἰξεοίθα βοπιοίμίηρς ψν ἰσἢ ΠΟΥ Ρυγροβθα. ὅ866 
Αςἰβ 28,14. δυο ἴοο ψ6γα υὑπάργίβκθϑη δἷϊεσ γθςο- 
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νοῦς ἴγοπι ἃ αἰβογάογ, ογ Βοίηρ ἀο  νογος ἔργου ἢν 
οἴπον Ῥ6γ1}, ΟΥ σδἰδηγ. δοὸ Ψοβαρὶι. Β. 4, 1,1. 
Νοῖ σοῦ ἴπογ Κη ὄνθῆ διωοπρ (6 (ὐοηέ θα. 
ΤΠο86 Ὑπὸ γεοονογοὰ ἴγοι ἰοηρ ἀϊβοσώαν, οὐ ἥεγα 
ἀε!νογοὰ ἔγοι δγ ρστγοδὶ ρεσιὶ, οε σχῆο μδ οδιλιποα 
ΒΏΥ υαοχραοίοά ροοά, πο ἰο οσοπϑεογδία δηΐ ΟΗ͂ἘΓ 
τῷ {πο ῖγ δὶς ἴο [ῃὴ6 ροά8, Ψῆο δά ργϑβογνϑα {᾿Ἰθ πῃ}. 
5ο ψν. δεῖ. 19, 8. (ὐδιιάθηϊζ εδ]᾽ νογίϊσο γαϑο ααγγυΐα 
ΒΘΟΙΓΙ ὨΆΓΓΆΓΟ ρογίσιϊα ἡδιιίδο. Δτίθιηϊά. Οηϊς. 1, 428. 
ναυαγήσαντες μὲν γὰρ ἣ ἐκ μεγάλης σωθέντες νόσου, ὅδυ- 
ρῶνται οἱ ἄνθρωποι. 866 ΤΏΟΓΘ ράβ8αρθ8 ἴῃ Ἦ εἰβίϑῃ ; 
ἴο ΨΏΙΘΒ 1 δα ὰ ἬΝ ἃΡ. Αἴδεη. 226 Α. κομὴν τρέφων 
--Ο-Ἴ ἱερὰν τοῦ Θεοῦ. ἔατῖρ. Βαςοΐ. 467. ἱερὸς ὃ πλόκαμος, 
τῷ Θεῷ δ᾽ αὐτόν τρέφω. ΝΊτρ. θη. 7, 804. δαογιπι 
(ἸΌΪ ρϑβαοθγο ογίπειη. 

Βυΐ 88 βυ οὶ) ἃ οἰυέξ ὑοιῦ ΞΑν οι ΓΒ ἴο0 πλιςοὶϊ οἵ 76 νἸ8ἢ 
δηῃά (ϑηίθ ᾿πηδηηογ8 δη οὐβίομη8. Ροί δηὰ ΤΟΙ 
ἄσν!β6 δῃοίῃογ πιοάθ οὗ ᾿πίογργοίδιίοη, ψ ςἢ, πον- 
ΘνΘΓ, ἰ8 ἴσο Παιβ ἴο ὃὈ6 δάιηἰ64. ΟἸἾΠοΓ ἰηΐθγρτγο- 
(6γ5, 1 {ΠῚ}, Ἰηογα τρεἶν (Ὅ]]ονν (Π6 ψυϊραίθ δηά 
ΟἸγυβοβίομι ; 8π4, τεηονίηρ {Π6 8ῖο0ρ δίϊζογ ᾿Ακύλας, 
τοίου (ἢ6 Ψοτγά κειράμενος, ἕο. ἴο “φμίία : πΉὨΪΟῆ 
τηοάδ οὗ ᾿τηἰογργοίδιοη 15 ἀνοιγοα ὃ. {Π6 σοπβίγιια- 
το ; δηά ὈΥ 1, πιογϑονοι,, 4}} (Π6 α΄ ου 168 δι θη - 
δηῖ οἡ {Π6 3 ΨΥ ἢ οἢ θυρροςοβ δ] ἰο 6 {π6 
816 εἰ οὗ ἐγεδβε πννογάβ, ἃγὰ γριηονοά. 6 δ. ποῖ, 
δονονοσ, τ Οτοῖιβ, Ηδιημοηᾷ, βοῃ]θυβηθε, δηὰ 
οἴδεγβ, ἰῪΟ υπάθγρίδη ἃ νον οὗ Ναζαῦοϑθ!ρ, θυί (85 
ΑἸΡεειῖ, Ηδυπιδηη, πᾶ Ηδιηγίοπς πηδὶ ἰδιη,) ἃ εἰυϊέ 
νον, υπάσγιακθη Ὀγ ἢϊηϊ, οἰ1ηθῦ οἡ δοδουηΐς οὗ 46]}}- 
νΘΓΔΏΘΘ ἵγοπΊ 51:0 685 ΟΥΓ Οἰογ Ρ6Γ}}, ΟΥὁ ὁπ. δοοουηΐ 
οἵ βοιῃόϊῃιηρ σοοῦ Ψηϊσἢ Παρρεποά ἰο ἢϊπι. (Κυϊη.) 

Ψαϊοεκηδθγ, ἴοο, ἡ ἤο86 ΟρΡΙΏΟ οἡ διοὴ ἃ ροὶϊπί ἐδ 
οὗ στοαί ννεϊρηϊ, τοΐδγβ κειράμενος, ὅζε. ἰο Αᾳιυΐ. 

ς 480-21. διελέχθη τοῖς ᾿Ιουδαίοις, αἀἰδοομγδοα τηΐο. 
06 (6 Ὠοΐβ οὐ 17, Φ. Οὐκ ἐπένευσε, ΟΉ απηιέ. 
ΤῊ18 δ8ρη!Ποδίίοη 185 Ϊοὰπα Ὀοίῃ ἰῃ τπ6 ΟἸδϑββίοδὶ 
νυτιίοτα (866 εί8.) Ὧπᾶὰ {ῃ6 ΟΙὰά ᾿Τοβίαπιθηὶ. Εἰς 
Ἰεροσόλυμαι, αὲ εγνιιϑαίοθ. ὅ66 8, 40. δηά Μεῖίϊ. 9, 
28, Πειεῖν ἑορτὴν, “το σοἰουγαία ἰμ6 ἔδαβί." δα 
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{π6 ποίθ οἡ Μαίί. 26, 18. δ ῇλαέ [δα9ἴ 15 ἤ6Γ6 τηρϑηΐ 
οδηηοῖ 1 σογίδ! ηὐυ Ὀ6 ἀδίοιτηίηθα. Βυΐ γα ΠΊΑΥ 
ΒΌΡΡΟΒΘ (πὶ Ῥαυ}᾽5 οἢ]οῖ Ὀιυι8ιη 658 858 0 σΟΏνΘΥ [Π6 
ΤΏΟΠΘΥ ΓΟἸ]οο δα ἴον ἴΠ6 σα] θοῦ οὗὨ [ῃ6 ροοόγογ (ἢ γὶ8- 
(ΙΔ δ ογιιβαίθοιη. ὅθ Εοῃ. 15, Φ06θ. 176 ψογάβ 
8Γ6, ποόνονοσ, ἢοΐ ἰουηά ἐπ βοπιθ ἔθν Μϑ 5. δηὰ γοῖ- 
808; 8Π4 ἃΓ6 Ὀγ Βοηρεῖ, Ηδυϊηάπη, Βοςοκ, Ἡείη- 
τ ἢ8, δηάὰ Κυϊποοὶ, βυβροοίοα οὗ Ὀοιηρ πιο 866}1- 
[108 ἔγοτῃ (ἢ6 τηγρίη, δηα τηδ.6 ὉΡ πὐπὶ Αοία 20, 
16, 19 ὅς 41. Βυῖΐ 1{Π|18 866 Π|8 γϑϑί!ηρ' ἰοο τπυοῆ οἡ 
{Π6 Δυϊποῆυ οὗ ἃ ἔν Μδ 5. 

Φῷ, Καισάρεια. Α ἰονῃ οη (δε β68-ςοαβϑέ. ὅ66 [ἢ 6 
Ποΐθ οἢ 8, 40. ᾿Αναβὰς, ““Δηα πανίηρ ροηθ ὑρ.᾽ 
ΜΒ Ποῦ ϑοῖηο (ἰοπηηρηίδίογθ, 349 (ὐδπλοσαγ.,, 6 
θιοι,, οΙ, Οδἷον., ΗἩρυμδηη, Πϑοάάεν., ΤΙ] τη δη, . 
Βοοκ, απὰ Κυϊηοοῖί, τγοίοσ τ ἴἰο (ϑαγοα. Βιυΐ {}18 
ΓΘΊ]ΠΠΓΟΒ {Π|6 σοΟΠΗγηδοη οὗὁἨ δχϑηρ]ε58. Απὰ ψ6 
τυϑί ἐαΐο 70)" σγαηέοα ἰῃαὶ {Π6 ον νν88 Ὀ01Π0 ΠΙρἢ 
δΔῦονα (6 ρΡοτγί (ψἘ]οἢ 15 ποῖ [Πκ6]γ}, ογ {δὶ (ἢ6 
Ολωνοΐ, νγὰβ 80 5 υδοα ; ψηΐςἢ ψου]α θ6 οσχίγο ον 
{τὶσιά. ΝΕΙΓΠογ ἰ5 1{ σογίδιη {πδι [6 Γα τυα5 ἃ σὨΓΟΝ. 
Βεβιάθβ, ἢονν οδὴ [Π6 βχργθβϑίοη καταβαίνω Ὀ6 ῥὕτο- 
ΡΘΓ, 85 866 οἵὨ γανο]!ηρ ἴτοπῃ ἃ βθαρογί-ονῃ, {Κα 
πδβαγοα, ἰο Αὐτοῦ 1 {Ππογαΐογα ργαΐογ [Π6 τηοάθ᾽ 
οὗ ̓ πιογργοίδιοη δαἀορίθα ΟΥ̓ Βοπ16 δπίϊθηΐ δΔηἃ ΠΊΔΩΥ 
τιοάσγῃ (ὐοιηιηρηίδίοΓβ, 88 ΒοΖα, Οατοίῖ., Μον., Εο- 
86η1η.. Βοϊοϊατγά, δοῃοίί, Ηοἰητί ἢ, δηα οἴογβ, νῃο. 
ΒΌΡΡΙΥ εἰς Ιεροσόλυμα. “ὮΙ τῇᾶγῦ 1ηἀ66α 56 6Π} βοπηθ- 
ψΠδί παγῇ, γοί 18 τηιϑὲ Ὀ6 τοι θογοα [δι ποῖ 8 
ἴον {πἰηρβ δ8Γ6 80 ἴῃ {πΠ6 Νὸν Ταβίδιηθηϊ; δηα ἀνα- 
βαίνω 18 ἴ6γ6 οἴδῃ 864 Δ᾽Βο] 6 οἵ ροϊπρ ὕὑρ (ο 
9ογαβαίθ, δηαὰ καταβαίνω οὗ ροῖὶπρ ἴτοιη {ῃθῆσο. 
ΝΟΥ 18 (18 τποχϑιρ]οα ἴῃ {Π6 (4881. 8] ἩΓΙΘΓΒ. 
Χοπορἤοη 1.868 (ἢ6 ΝοΓὰ ἰῃ ἴΠ6 ΝΘΓῪ 88 Π|6 86η86 οὗ 
(Πο86 ροΐηρ ἴτοπῃ ατθθοα ίο {ππ σϑρίῖ8] οἵὗὁἨ ογβίδ. 
566 ΑῃδΡ. 1, 1, Φ- Ηἴϊβί. 9,1. 9, 10. Αη. 1, 4. 19. 
Ηϊδβί. 4.1, ὦ. 1, 5,1. 1,4. 2. δηά ΙΏΔΗΥ ΟἰΠΕΓ ρ85- 
ϑΑρ68 τοίογσγοα ἰο ὈΥ δίαῃιγΖ 1 ἢ18 [,6χ. Χοπορῆῇ. ἴῃ 
νοῦθ. Βοβίθϑ, ἃ5 (6 Ψψογάβ εἰς Ἱεροσόλυμα ἤδνα 7υ8 
Ῥγϑοραβθά, ἰ{ ἰβ ποῖ νοῦν Παϑῇ (0 τερϑδῖ (ἤθη. Καυϊ- 
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ποοϊ, ἰηἀοοά, δηά βοιηβ οἴποιβ, ἰγϑαΐς ἰποϑο ψογάβ ἃ58 
ποῖ ρσοηυϊηα; θυΐ ΤΠ6ΙΓ ΟρΙΠπίοη σοβίϑ Οἢ ΠΊΘΓΘ 81}5- 
Ὀἰοίοη, ἀπδιρρογίθα ὈΥ δηΥ ῥγοοῦ. 

24. ᾿Απολλωὼς. Α πδηηδ σοηίγαςίοα ἤοη ᾿Απολλώω- 
νιος (ν}Πἰοἢ 18 τοδα ἴῃ {Π6 (οα. (δηι.); 88 ξραγράγας 
ἔτοιῃ ραρλγοαϊἑμδ, ἀηὰ “γέοηιας τοι “4 γἱεπιοηὲμς. 
ΟΥ̓ ἐμ18 Αρο]]οηΐα8 πηθηςοη 15 4180 τηδ δ ἴῃ 1 (οσ. 1, 
12. 8, ὅ 564ᾳ. ψογο Ῥδὺ] Βρθὰκβ οὗ (ἢ6 ἰάθοιγ ἢ6 υη- 
ἀογπθηῦ ἴῃ τπ6 ἰηδίγισίοη οὗ (Π6 (τ πε] ἰδη5. (1 
(ον. 4, 6. 16, 12.) ὅ66 ϑίογγ, Νοῖ. Ηἰβι. Ερίβι. ὕδυ!. 
ἴη Ορυβο. Αςδά. 12. Ρ. 942. δηὰ Κταιι8, (ὐοτηπηδπηί. ἴῃ 
Ἐριβιῖ. 1. δά (ογηι!. Ὀγοΐορ. Ρ. 8ὅ ὃς 659. Γένει, 
ὃν δὶνἐδ, 1. 6. ΠΟΙΠΙΓΥ ; 88 ἰῃ 18, Φ. Οἱ {6 9ε6νν8 οὗ 
Αἰαχδηάγι 866 [6 ηοῖθ οἡη 6, 9θ.ἁ Τ7Τῇηδί πιοβί οαἶο- 
Ὀταίθα οἱ οὗ ἘΕΥΡὶ δυοιυπάθα ψἢ πηθη οὗ ἰθαγη- 
ἱπρσ, ὈοΓἢ ψ6νν5 δῃα (θη. 1|68. (Κυΐη.) 

24., ἀνὴο λόγιος, αἢ οἰοφιοηΐ πιαπ. “ΤῊ 5 ἰθγη νγᾶ5 
Ὀγ {π6 Δείςβ υϑ6ἀ ἴῃ (ἢ6 56η86 οὗ ἐϊέογαέμδ, ἀοοΐμδ; 
λόγος ΟΓ λόγοι βρη γἱηρ ἰοέΐογς, οὐ ἰϊογαίμγο. Βαϊ 
ἴῃ {Π6 σοιῃηηοη αἸαἰθοί 1 ἀδηοίοα δἐοφμοπί. ΤῈ τὴ8 
οί Ὀ6 υπῃϊπδίγυςςινα [0 ἔγᾶςθ (6 ογάθγ οὗ {Π6 νϑσι- 
Ο118 86η868 οἴ λόγιος. [{ δἰσρηϊῇοα, 1581, Δη ἀἱδίογίαΉ ; 85 
ἴῃ Ἡοτγοιοί. 2, 8. Αἰγυπτίων λογιώτατοι : δῃά 6, 187. 
λόγοι Ἑκαταίου, ἀϊδίογία Ἠδεοαίω. Ὠϊοηγ8. Ηδὶ. 1. ρῥ. 
Ρ. 6. τῶν λογιοτάτων ἀνδρῶν. ῬΠΠο 1096. τῶν κατὰ 
τὴν Ἑλλάδα λογίων. Φάϊγ, ἐραγηρα, ογμαάϊίο; 8ἃ5 ἴῃ 
Ἡετοάοί. 92, 77. Αἰγυπτίων λογιώτατοι: δἀῃὰ 4.,, 46. 
ΖΞ. ν. Η. 106, 20. οἱ τών Ἰνδών λόγιοι. ἩΗδτοά. 1, 5, 
4, 8μ6}γ, οἰοφιοηΐ; 88 ἴῃ Ψοβορῇ. 17, 6, 2. Ἰουδαίων 
λογιώτατοι καὶ τῶν πατρίων ἐξηγηταὶ νόμων, ἐπίογρτε- 
ἐογ8 οΥ ἐλε ϑογὶρίμγ 65, λογίος Ὀοϊηρ (Π6Γα Ἰοϊμεα ψ τ ἢ 
δυνατὸς ἐν ταῖς γραφαῖς. ῬΊΙΪΟ 1927. μικρὰ νόσου πρό- 
φάσις --- οὐ τὸ στόμα καὶ τῶν πάνυ λογίων ἀπέῤῥαψεν. 
Τῆυβ ΜεοΙουγ Μὰ οδ]εὰ Ἑρῥῆς λόγιος. Απῃηά 80 
Ηοτ. (ὑογ. 1, 10, 1. Μοχοιιεὶ δοαημάθ. Απά {ε5 
ΒΘΘΙῺ39 (0 Ὀ6 (ἢ6 86η56 ἴῃ [ἢ68 ρῥιδβθηΐ ραββᾶρδ. 
(Κυΐϊη.) ἢ ἱπτογργοίφίοη θαιῖογ δοσοιηΐβ ἔογ {Π 6 
ΡΓοίδγθηοθ σίνθῃη ΟΥ̓ β01ὴ6 ἴο Αρο]οβ ονϑγ Ραυΐ, 
Ψ 0 48 ᾿πΠἀ664 οδηπἠποα ΨΊ ἢ ρῥγοίουηά «6» ]18}} ΙΘΆΓῃ - 
ἴηρ, Ὀυΐ ὈΥ πο πηθᾶη8 δἰοᾳιιθηί. ὅϊὅ6εε 1] (οσ, φ, 4. 
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4 (οτγ. 10, 10.11,6. Το 16 ρᾶ88ᾶρθβ αὔῦονα οἰἰϑὰ 
ἸΏΔΥ ὃὈ6 δαάρα ΡΙυΐ. 1, 646 Ε. (ηοϊεα ὃγ ΥΥ εἴ8.) λό- 
γιος ἐξ᾽ ἀφώνου γενόμενος. δοπια (οηπητηθηίδίογϑ, ον. 
ΘνΘΓ, 5859 ἴο λόγιος {Π6 56η86 οὗ ογμαδέο, ἰοαγποά, 
ψγ6 }} νουβοα 1ῃ [ἢῃ6 ΖΘ ν 18} τοὶ ρίοη : δηα ἰἢιι5 {Π6 
ΜοΓάβ δυνατὸς ἐν ταῖς γραφαῖς ΜΠ] θ6 Δαἀαεα ὈΚ ψᾶν 
οἵ Ἔχρ δηδίίοη. Βιυΐ {18 866 18 ἃ [688 ργοθδῦ θα πιοᾶθ 
οἵ ᾿ηἰογργοίδίίοη. [{185, βοψανογ, οἴϊθη αι ουΪῈ τὸ 
ἀόοιάθ ψῇιςὶὶ οὗὁἩ ἐεβθ β56ῆ868 βῃοιυ]Ἱά ὈῈ δββιρῃϑα ; 
Δη {Π6Γ6 ἅγα ἢοΐ ψνδηίηρ' ρᾶϑ5δρ68 ψἤθγα Ὀοΐἢ πηδᾶν 
Ὦδνο Ὀθθη ᾿ηϊοη θά. ὅδ'6θ {Π|6 δχδιῃρ]65 δβαἀπορα Ὀγ 
ἘἸδηογ, Βδρἤοὶ, Κγρκο, ν᾽ εῖβ., δη ἃ [,οσβηθγ. 

25. κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ Αυρίου. ΒΥ {ἢ }585 ψ6 
ΔΓ6 ἴἰο υπαριβίδη, “1ηϑἰγαοίοα ἢ ἰἢ6 ἀοςίτηα οὗ ἃ 
Μεββίδἢ," θυ ποῖ ἴῃ {Π6 ἀοοσίτιηα οὗἉ δέμας ( γίβε . 
ον ΑροἹἱοβ ον οἷν (6 ἀοοίγιηθ οὗ Φοῆη, ψῇῆο 
βαρι[ΖρὙὰ εἰς τὸν ἐρχόμενον, ργΘΔΟΠΘα τοροϑηίΐίδηςα, δηά 
Δηηοιπηορα 6 σοτηϊηρ οὗ [η6 Μεββια!). (ὅθε Μαίϊ. 
8, 2. οοιηρατοὰ ψῇ Αοίβ 19, 4.): ψ ΠΘΓθαβ, Ὀ. {{|8 
ΟΡ αἀσοιγαΐο ἐηδέγμοίίοπ ΜὨϊοΪ, ἢ6 τϑοθὶνοά ἴγοηι 
Ἀᾳυΐα δηθὰ ὕγΊ5. 114, πηυϑὲ 6 υηἀογϑίοοα (Πδὲ οὗ 16 
Μδβ514113}1Ρ οἵ .651}85; δηὰ ψῇῃδῖ ἢ [δά δη]οϊηθά ἴο 
ΡῈ Ὀοϊϊονθά δηά ριδοίϊβοά. [11 τηιβῦ Ὀ6 ορβογνθρά, 
ἴοο, (δὶ ΓΚ [5 υϑοα [Π6 ἴδγπὶ Κύριος, ὈγῪΥ ψῃϊοἢ 
76808 νὰ8 σιν ἀοϑίσηαίοά, ἱποιρἢ ΑΡρο]]ο5 ἐΐοπ 
Κηδν ποῖ {(Παΐ 96815 νγὰ58 {πΠ6 Μοβϑβιδῇῃ. 

Κατηχείσθαι ἢὰ5 ἴδοΓΘ 8 ὨΥΌΡΕΥ 5Βιρηϊμ βθοδίίοῃ, 
ἐαιισἰέ, ἱποίγιιοίθα; ἃ8 ἴῃ Οδ]. 6, 6. ἤομι. Ω, 8. 
ἌΡΟΙΪΪοΒ νναβ, 10 βθθηβ, ἰδυρἢς δηά ὈαριϊΖοαά ὈΥ βοπιὸ 
36 νν ψῃὸ δά Ὀ6ρῃ ἃ ἀ 8.06 οἵ Φοῇη ; δηὰ, ᾿πῇῆδπηϑά 
ἢ ἀγάουν δηα ΖΘ] ἴῃ ἴἢ6 ργοραρδίϊοη οὔ γα}, ἢ6 
ἐν 64 αδουϊ ἴον [Πἴ Ῥυτροβθθ. ΟΥ̓ δε 6. ἢδᾷ 
Ὧ0 σογίαϊη 106 ]]Πρϑηςθ ; δἱ ἰθδβί, ἢοΐ οὐ ἢ18 Μεβϑβιδἢ- 
8ῆϊ]ρ. 866 {Π6 ῃοΐα οἡ Μδαίί. 11, 2. δηὰ ᾿Αοίβ 19, 1. 
(Κυϊη.) ᾿ 

δ. ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀ. τ. π. τ. Κ. ““ ἀἰδοουγεδὰ 
Δα ἰδυρῆι," ὅς. ᾿Ακριβώς," αοομναΐοῖν, Ὀοϊῇ ἴῃ 

ἘΞ Βρ. Βῃουίοοῖκ ἰογα δίν} 0]65 δὶ ἀκριβῶς, ννλοἢ ἢ 15 ρμεδϑθὰ ἴὸ 
τεηεν ρετίεοιίψν. πὰ ἢε 86 Κ8 μονν παῖ οου]ὰ Ὁ ; Θβρβοίδ!} } 85 δῖ 
ἐπε ποχῖ νεῦδα Δα] δα Ῥγίβο 1} δγὰ δαϊὰ (ὁ ἤδνα ἰποίγυοϊοα ἢῖπα 
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ἀοοεϊτίηθ δηᾷ ἴῃ γϑαϑοπίηρ. Τὰ περὶ τοῦ Κυρίου, ““1ῃ6 
{πἰηρ8 σοησογηίηρ ἴἢ6 1, ογά." δὸ 2 Έβομιη. ἢ) 14]. 8, 
10. τὰ τερὶ βίον. ὅε6 Μυηίῃθ. Νον Αρο!]οη!ϑ9 γγ88 
ἔθδορίηρ τἰἤθπὶ {πᾶΐ [ἢ 6 (1π|68 οὗ (6 Μρβϑίδ Ἔ͵ΓΘ 
ΔΙΓΡΔΟΥ αἱ πη, δηὰ Ἄχῃογίηρς (δ ἴο γαρθῃίδησθ 
δης τγοίογηηδίίοη, ἴῃ ογάοΓ ἴο ἃ ἢϊ τϑοθρίοῃ οὗ (ἢς 
Μεβείδῆ. δὲ Μαῖϊί. 8, ῷ ὃ 8.(. Απὰ δε, βεϊηξς 
ρονθγίῃ] τὴ (Π6 δοΓγιρίυγοβ, γος! ] θα (0 {Π6ῚΓ ΠΟ ΠΊΟΥΥ 
{ἰ6 ργορἢδοῖαδβ οἵ τῃ6 ΟἹ ᾿Γδϑίδπχθηΐ σοῃοογηϊηρ (Π6 
Μεοεϑιδῇ. : 

Τῆς βάπτισμα ᾿Ιωάννου 15 ρΡιιϊΐ, ὈΥ βγηδοάοςδο, ἴος 
[Π6 ισλοίο 9 ολη᾽δ ογαϊπαηοεδ. ὅ6ε6 ἴ6 ποίβ οὔ 
Μαῖιι. 21, 26. (Κυϊπ.) [{18 ρσοηογα!ν βυρροδϑοα {Πδῖ 
ὃς δὰ θδθὴ ῥαριϊζεά Ὀγ “οίη ἢ] π|56][: υϊ τἢϊ5 
τηυδί πᾶν θΘθὴ ἰνΘηΐΥ Ὑθᾶγβ ὈΘίογ ; δηα ᾿ἴ 18 Ὠοΐ 
ΡΓΟΌΔΌΪ6 (παι ἀυγίηρ τὰ τἰπ6 ἢ6 5ῃοι!ὰ αν δο- 
αθίγρα ηο Κπον]εάᾶρε οἵ (τ ϑε]ηγ. [{ βῃοι !α γα- 
1Π6Γ 866πὶ {Πὶ ἢ6 ᾿δαὰ Ὀδθη ῥᾶριϊΖεα ὈΥ οπα οὗ 
0] 8 ἀἸβϑοῖρίεβ; δηα ρμϑγῇδρ8 ποῖ νϑῦὺ ἰοῃρ Ὀαΐογθ 
{86 {ππὴ6 ἤδγς βροίθη οἵ. 

20. ἤρξατο παῤῥησιάξεσθαι, ““ Ῥτοοοοάρα ἴο βροαῖκ 

076 μογ[εοἰἰν. Ἧς πουϊὰ τηογείοτε τεδὰ οὐκ ἀκριβῶς; δῃὰ πε εὑγ.- 
[- 186 οὐκ ἴο ἢανα Ὀ66Ὼ δὐυδογυθά ὈΥ ἴΠπ (οἰονίηρ ἀκ. Απὰ εδἷ5 Βα9 

Π δρργονεὰ οἵ ὃν α. νακεῆεϊὰ δηὰ Μαγκίαπα, ψνο τὨΐηῖς τΠετα 
18. ἃ 16 οπηἰδδίοῃ ἴῃ Αἰεη. Ὠεῖρη. Ῥ. 91. ννβεγθ, βροδκίηε οὔ (πε 
ὭΘΟΚΘ οὗ 8}}6}}- ἥδ, ἢ6 8ΆᾺγ8 [ΠΕ ἅΓὰ δυσκατέργαστοι, διὸ τοῖς ἀσθεν- 
οῦσι τὸν στόμαχον οἰκεῖοι. ἤετα ἴΠΩΥ Γεδὰ οὐκ οἑκεῖοι. 
Βυῖ 1 οδῃμοὶ δδδοηϊ ἰο ἰἢεϑα ἰοδιπιθὰ Ογιἰςθ ᾿ ἴον ἀκριβῶς, ἴῃ 186 

ΡῬταβοῃϊ ραϑϑᾶζα, ἀο068 ποέ δ᾽ ΣΠὟ ρετγ[ειἐϊν, Θϑρθοίδ!γ ἰῃ ὑπαὶ δὍδο- 
Ἰαῖα δοςερίδιϊοη ἴῃ νυ] ἢ ΠΟΥ ΓΟ Ρ]ΘΆ5θὶ ἴο υπαογβίδπα ἴἴ, Ὀυῖ 
οατεμιιίψ, αἰ ρεηίίν. Αηὰ ὈΥ (δ τὰ περὶ τοῦ Κυρίου ἰβΒ ποῖ τηδδηῖ 
ἴμ σοερεΐ, Ὀυὶ ἴπΠῸ (Ὠέημχα τες ἢ (τεαῖεα οὗἩ 8 ϑανίοιγ. 

ΤὨεἢ 88 ἴο δι ρμοϑίῃηρ ἃ 5}}}40]6 ἰὸ ανὲ Ὀδεὴ δϑβογὈεα ὮΥ ἃ βἰ τ: 
ἴα ομβς ὑοἰϊοιυϊης, (8 ἰδ οΐ νϑγῪ ΟΓΙτἰ 8] : ΠΟΥ 5 ἰξ βιιρροτίεα Ὁ 
ΑἰΠποπθυβ; ἴογ ᾿πουρὴ ἴΠδὶ ραβϑᾶρα ἰ8 ὑπάουδιον οοτγυρῖ, δηὰ 
οἰρὴί ἴ0 σΔΥΤῪ (ἢ δ6π66 βυρρεοίεα ὈΥ Μαικ αν ὰ δπὰ Δ Κοἤο]α, ἃ 
ΤΩΔῪ Ὀ6 οἸπϑηεὰ ἴῃ 8 ἴἈΓ Ὠ 6Γ ΠΠΔΏΠΕΓ, δά τᾶκα τηογὰ (Ἰϑεοβὲ 
Οἴεεῖς, δ ΡΥ ΌΥ ταϑαϊηρ.. ἀνοικεῖοι. . ΤΏ ἀν νν88 αὐβογυθεὰ ὃγ ὃν 
ῬΓΕΟΘαΪηρ᾽, 85 ἰη ἃ ἰπουβδηα Οἵ ΕΓ ἰπδίδηςεβ. [{ ρεγῇαμϑ ΓΟδ6 ἔγοιῃ 
ΒΟπιΒ Πἰϑυηαεγβιδηάΐηρ οὗ ἴϊ6 οοπεοϊγιοςοὴ. Α8 ἴο ἴπ6 πογᾶ 
ἀνοικεῖος, ἰἴ ΟσΟΌΓ5 ἰῃ ρΟΟα δυΐποῦβ, Ὄϑρεοϊα! ν ἴΠ6 ἰδῖο Οὔ 68; 85 
ΡΙυϊαγοῖ δηὰ δυηθοῖ8. 866 ϑίερ!ι. ΤΏεβ. νον. Ἑαϊΐϊϊ. ρ, 6 48. ᾿ 

νέ 
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ἔγβεϊγ." ὙΠοΥΘ 18 6, 85 οἴδβηῃ, ἃ ρ]βοηδϑ οὗ 
ἤρξατο. 866 0, 927. 18, 46. 

0. προσελάβοντο αὐτὸν, ““ΔἰἰΔοῃ 64 πὶ ἰο ἐποῖγ 
ΒΟΟΙΘ΄Υ, τοοοίνοα ἢ Ἰηἴο [6 ηυτηθογ οὗ (σι βιἰδη8.᾿" 
ΤῊ ψογὰ ργορϑῦὶν βρη ]ῆρβ ἰῸ αἰίδονβ. 8Ὺ οἤδ ἴῸ 
ΟἿδἾ Ἰηἰογοβῖ, 85 8 οί ον ογ ἢ ρου (Αςἰ8 17,5.); νυϊ 
ἢεγε, ““ἴο ραδὶῃ ονογ 85 ἃ {δ ]|ον (γιβηδη." 

97. Αγροΐίοβ Πα εοαγὰ ἔγοιω Ααῃυ}]α δηὰ Ῥγίβο:}}8 
οἵ νἰιαΐ Ῥδὰϊ βαὰ ἀοῃβ 1 ᾿οἤδθα, ββρϑοίδ!ν δὲ (ον 
Τητἢ ; 8δπὰ Ὀεϊηρ ϑέων τνεύματι, ὯὮ6 τνὰ8 αϊβροδοᾶ ἴο 
ξο ὉΠ 6γ, Πορίηρ (δι ἢ6 8ϑῃου]α θ6 δηδὈ]θα, Ὁ. Γ6- 
υἱἱηρ (ἢ6 Φ6ὁ'ν8, ἴο τοῆάδγ Ὧὸ 1Π|||6 βογνίσα ἰὼ {6 
ΟὨ γβε]Δ σϑῦς6. (Καὶπ.) [ἢ {818 τϑβο[υἱἱοη ἢ6 τγὯ8 
σοηβειηθα Ὀγ {6 ορ!ηΐοη οὗἩ [6 Ὀγείἤτγοη δῖ ΕΡΉ 688, 
ψῆο ταῖπογ ἐασλογέοα (Δ αἰβθιιδαθα ἢΐπΊ. ἘῸΓ {18 
158. {{π6 86η88 οἵ προτρέπεσθαι, ΜὨϊΟΝ 10 18 ἌΓ ΒΙΠΡΙΘΓ, 
σι τῃ6 ὅδγγ. Ο(ὔγγβ., Βοζα, Οτοί., Ρίβε., οἱ ἢ, 
Ἡεϊηγιςἢ 8, Κυϊηοοαὶ, ἀηὰ οἰμογθ, ἰο γοΐϑγ ἴο “4; οϊίος, 
{Π8η, νι ἢ ΟἿ σοϊηπηοη Ὑ ογβίοῃ, Βοίβ. δηὰ Βοβθῃση., 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ΒΥΠΟ γβῖ5, δηὰ ταίογ ἴῃς ψογὰ ἴο [ῃς 
Οονὶπέλέηπε. ͵ ᾿ " 

Διελθεῖν ὈΓΌΡΟΙΙΥ δρη}ῆθ8 ἰὸ ραδϑα, σο, ὅζτε., {86 
οορσῦμα Ῥείη οὐρὰ ἴὸε (ἢ 6 58:Π}ρ]6; 88 οἴἶθη. 
Οοιρδγο [κὸ 95, 1ὅ. 17,11. 2Ζοἢ. 4. 4. Αςείϑ8 9, 892 
ὃς 88. 11,19. 18,14. Απά 50 Ὠραΐ. 4, 91. ἵνα μοὶ 
διέλθω εἰς τὴν γὴν. 18 υ86 βανουτβ οὗ Η]]6ηϊ8ιἰς 
Ιάϊοτη. 

᾿ πῇ τοϑροςί το {π6 ἰδέέοεγε Πόσο πιθηίοηρα, {δ 6 
το γα ΓΙ ΓΘη ἴῸγ (Π6 ρυγροβα οὐὁἨ ϑῃσουγαρι!ρ᾽ Αροῖ: 
1ο58, 84 τϑοοιηιηθηάίηρ πιὰ ἰο [Π6 Ὀτοίῃγαη. Ἐ 
97. συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσι διὰ τῆς χάρι- 

τος. [ἢ {6 ἰηϊξογρτοίδιίοη οὗ {18 βθηΐβθηςθ, 1ἴ 15 
δαβίθν ἰο ἀθίθογσιπῖηθ (6 86η86 οὗ συνεβάλετο (ἤδη (8 
οἵ διὰ τῆς χάριτος. ΤΠΘ [ὈΓΠΊΘΓ ΘΧΡΓΘΒϑίοῃ, 85 15 δν]- 

πὶ ΤῊϊβ δηϊίεπι ΕΟ οϑἰαϑιῖοαὶ ουβίουι, οὗὨ ντίτἴηρ; Ἰεἰοτ8 οΥὗἔἉἁ τεοϑτ- 
τηδηἀαίίοη, {τ ]σῖι βεεπι8 ἴο δανα οὐ ρίημδιθά ἴῃ ἴἢ6 ὨΘΘΟΘΒΆΤΥ οϑι- 
εἰοη ἴο "δ οὐὔϑεγνει ἰῃ ἰἰη165 οὗἨ ρεογβεοιιίοη, 8η4 δζοθα ουξ οὗ τὴ 
Ἰηϊοιτυρίεὰ δορά ἰαγγ ἰηϊεγοουγοα μοι, οὐνηξς (ο {{ιεὶΓ ι 
ἀἰδίδηοα ἤγοιῃ οϑοΐ οἴξποσ, ϑυϊϑιοίθα Ὀεΐϊτννθεῃ (ἢ 6 Οϑεϊδιαηδ,) μα 
Ὀεεη ὅν 61} 1Πυδίταϊεὰ ὉΥ 8 ἰγϑοΐ οὗ ειταγῖυϑ ἀ6 Ἐρί510)15 Ἐποϊοδιδφὶ- 
οὲς, τείετγεὰ ἴο Ὁγ οἱ. ἡ 5 π : 

κ 
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ἀοηὶ ἔγοιῃ {6 σοηίοχί, πλιι8ῖ τη68ῃ, “ Ῥγοδίορα πότ : 
ἃ βἰρηἰβοαίίοη ν ἢ ΐοἢ 18 ἐουιπὰ 1η 1ῃ6 θεβὲ (]αββιοδῖ 
ὙΓΙΐοΓβ, ν ἤσγο {6 ψογά ἴδ Κ685 8 ἀδίϊίνε οὐ ἀσσιιβϑαῖῖνα 
Ψ 10} εἰς ΟΓΥ πρὸ. Τὸ {6 ΘΟΧΔΙΡΪ68 δ ἀιιοςεα Ὀγ Εδ- 
Ρἶι6], Μυπίῃθ, [μοθϑηογ, δπὰ γοιβιείη, 1 δά Τἢα- 
ογά. 8, 45. καὶ ἡ τυχὴ ἐπ’ αὐτοῖς, οὐδὲν ἔλασσον ξυμβάλ- 
λεται ἐς τὸ ἐπαίρειν" ἴογ 80 1Π6 ραβϑᾶρα βῃου!ὰ δὲ 
Ροϊηῖϊθά. Ὅῇδ ψογά 18 ομ! ἢν υ86α ἴῃ ἃ πιογὰ] 86η86, 
ΔΑ 8 ΓΆγα ἴη {Π6 ρἤγϑιοδὶ οὔ; γεῖ οὔ Θχδιρ6 ἢδ8 
Ὀὕδοη δάιειιορά, ἔγοπὶ Ηογοάοί. 4. δο. 

[115, πΠοψνενογ, οὐὁἨ ποῦ ἱπιροτίδησο ἴο ἀδίθγῃ!ηθ 
{6 σοηϑίγυσίοη, 8η64, 848 ἀδροηάθης τροη 1{, 1Π6 
δοη86 οἵ διὰ τῆς χάριτος. Μϑηγ (Ομππηθηϊδίογβ, ἃ5 
ΒεΖα, (απιθγαγίι8, δρηοὶ, ν᾽ εἰδῖθίη, Ἐοβθητ., δηά 
Ηεϊἰηγςἢβ, ᾿ητογργοῖ ᾿ἢ οἵ οδἰοαᾳιθηςθ, δηα σγάςα ΟἿ 
ἀϊοιϊίοη. Βυΐ, 48 οΪ γοιαγκ8, ἰἃ 18 ἢο ΨἤρθτΘ 50 
ϑοὰ ψδοιιϊ ἴῃς δαάϊτοη οὗ βϑοῖηα οἴδμογ ψογά. [λπ- 
Ρογοῖ, Ηδιηιηοπά, δηά οὐ θῖβ, ἰαΚα 1 οὗ {π6 ἀοο- 
{γη6, ΟΥ ῥτοδοπίηρ, οὗ [ἢ οβρεὶ. γο ἢ, Ηδυπιδηπ, 
δηά οἴἤθτγβ, υπάἀογϑίδη χάρις ἴῃ [18 σοπηπηοη δοςορίδ- 
τἴοη, 8ἃ8 ἀδηοιίηρ ἀἰπάπεέδ5, δοηϊσηπίΐψ; Ἰοϊπίηρ διὰ τῆς 
ἄριτος ὙΠ|Ὶ πεκιστευκόσι. ΟἸΠΕΓΒ ἀρδῖη, ἃ8 ΡΊΘΓΟΘ, 
ΉΜΝΝ Ι᾿Επίαπί, δῃά Καυϊποοὶ, οοηϑίγυϊηρ χάρις 
αὶ συνεβάλετο, Αϑ88ρη [18 56η86 : ““τη] τ ρτγοΐωϊξ 
ΟὨεϑι14η18, ἕάνογα αἰνιηο δαά]υῖϊιι8." [τ 18 ἀιθίςυ , 
ἰηἀε664, ἴο ἀδοϊάθ ἃπηια8ὲ βοῇ ἃ νϑγιεῖυ οὐ ορί πὶ 8, 
Ῥυΐ [τη ἱποϊ᾿πρὰ ἴο ργοΐοσ (ῃ6 πιοάβ οὔ ἱπίεγργοίδ- 
(ἴοη ἰαϑὲ πιθη!!οηθα. Τῇ σου βίγιο.] ἢ 18 (1 να πὸ 
ἀουθι) συνεβάλετο διὰ τῆς χάριτος. Απιΐ οἡ {{|8 8]} 
[Π6 Ὀεδῖ (ὐοπηπησηίδίοῦβ ἃΓῈ αργθθά. ])οἀατσρο, 1η- 
ἀεοά, {1 Κ8 (Π 6 (ΓϑηΒρΟϑ: ΠΟ ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ; πουσῇ, 
8ἃ5 ἢ6 δ Πη1{8, 10 4065 ποῖ πγαίογί !γ ἴδοι {Π6 βθῆβε : 
δῃά (πδθη, ΨΗΠ βοίηθ ἱῃσοηϑιϑίθηου, ἢ 88γ8 ἰἢδί 
“Φ1ἢ8 ΓΓΔΗΒΡΟΒΙΓΙΟη χες (ἢ 6 856η86, ὙΠϊσἢ οὐυρῶς ἴο 
ΡῈ Ἰἰεΐξ υπσογίδϊη, δηά {παῖ ἴο τῆς 1688 ργοῦδθ]ε οὔθ." 
1ι βθεθη8 88 1 Π6 ἢδά ἱπουρῆς (πὶ {Π6 ψογάβ πιῖσῶς 
06 ἴάκοὴ ψ τ ἢ δοέ ΤΟΙ ΘΓΒ: ἃ τηοϑὲ Ὀπογ αὶ ἢο- 
τίου, Ὠϊσἢ 1 ἤάνα εἴβενηθγθ ορϑογνθά 1η 1Π6 νοοὰ 
᾿οοῖογσ. (ὐδγίδίηϊγ τ[ῃ6 ψογὰ ν1}] αν δὴ ἂν κνασγάὰ 
ΙΓ, Εἴ Κοὴ ἢ σεπιστευκόςσι, ηοΐ ἴο τηρηΐξίοη (Πδἴ 0 
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ΘΧΔΠΡΪ8 ΟΥ̓ΔΠΥ 8016 ἢ Ρἤγα86 ἢ858 Ὀ6θη ρῥγοάυςθά ἴτοπὶ 
ϑογρίυγο. Εὸνρ ἰπουρὴ ψα ἄο ποὶ ἄδην {πὲ {Π6 
τας οὗ αοἀ 15 ὨδοοββαγΥ, ἴ0 τηδκα οἷιγ ἔ81{| σοπη- 
ΡΪθίθ δηὰ ορογδίϊνο, γϑὲ (ῃ6 ἱπουϊοδίίοη οὗ βιιοῖ 8 
ἀοςοίγη6 θ᾽ 6 4068 ποῖ β866πὶ ΠδῖηΓα] : ἡ ἤογθδΒ ἰξ γ88 
ἴο 06 δχρεοίθα ἰδὲ βοπηοι ηρ Βῃου!α Ὀ6 5αἰά οὗ {Π6. 
ζτδοθ ΟΥ 8βϑἰβίδησα οἵ (οά δῇοταάορα ἴο οἤα ψῇῆο 80 
στθαῖν ρῥγοπιοίθα {π᾿ οαυ86 οὗ (ῃἢ6 αο8ρ6]. 8661 
(ον. 8, 6. ψ ποῖ ϑοάάτιαρα σοηβίάθγβ ἃ8 (6 θεβί 
σομηπηθδηΐ Οἢ [6 ρᾶ588ρ6. 
Βγ οἱ πεπιστευκότες ἃΓ6 50] πχοδηΐ δοίϊουον δ; ἃ 8 

ἴῃ 190, 18. πολλοὶ τῶν πεπιστευκότων. 
’, 28. εὐτόνως γὰρ τοῖς ᾿Ιουδαίος διακατηλέγχετο. Ἐῤ- 
τόνως ὮΘΙΕ 5ἰρηϊῆθβ υναέάο, αἰαονὶέον, νεῖ τ πιοἢ νϑῃ6- 
ΏΘΠη66. ὅ0 [Κ6 28, 10. εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοὺς. 
᾿Αηὰ 4205}. 6, 8. καὶ σημαινέτωσαν εὐτόνως. Ιῃ τἢ6 
ἴογπιθῦ ρϑββϑᾶρα πᾶν Μϑ.. ἰανα ἐντόνως, ΨὨϊοΝ, 
ὨοΟΎΘΥΟΓ, ΠΥ Ὀ6 ἃ ρ]088; [πουρἢ 10 8 πηογα (Ἰ]δϑβ8ὶ- 
ςαϊ. δὸ Τηαυογά. δ, 70. ἰηϊς. ᾿Αργεῖοι ---- ἐντόνως καὶ 
) ἡ ΧΡ τα - πρτλυ εν: ΜΠ] ἢ ΘΟΠΗ͂ΓΠῚ85 ({Ἰπ6 Ιοαγηθά 

οδηὴ Μοηκβ οδιηϑθηάδίίοη οἵ Ευτγρ. ἴῃ ΗἸΙἸΡροὶ. 
σπλάγχνον ἔντονον φέρων : ΜὮΟ οἰΐ658 (τοὶ ἰῃ6 Θιυιτγῖ. 
Βεν. 8, 290.) δορῇ. 8ρ. ΡΙυίΐαγοῃ 145. οἱ μαργώντες 
ἐντονώτατοι. ῬΪαϊ. Ῥηωρά. ρ. 160. Επϊι. ΕἸβοῖ. οἱ 
ἔντονοι καὶ δριμεῖς. Απα ἢδ τπαὶρῃϊ πᾶν δἀἀβὰ (6 
[οἰ]ονίηρ ραββαρθβ οὗ 10 (858. ψ ἢ ον ἃγα ἐπι! 8 0]10η8 
οἵ Τπυογά. Ὠδιηαῖΐγ, 228, 16. οὕτω ἐντόνως ἔχον. δ46, 
100. ἐντόνως τοῖς πράγμασι προσεῖχεν: δΔηα 121, 8. δο 
Ἡετοά. 4, 1]. γνωμὴ ἔντονος. Ρίιιι. Μογϑὶ. 8, 488. 
Βα, 151. ἐντονωτάτην ἅμιλλαν. Δετίϑίορῃ. Αςῇ. 
666. Μώσα----ἔντονος. Χοη. Αη. 7, ὅ, 4. ΤὭὨϊδπι. ἐν- 
τόνως ἀπήτει τὸν μισθόν: δηά Η!8βι. 2, 4, 14. ἐντόνως 
ἔλεγον, ὡς οὐ χρὴ Ηδηποδ δἱ Χοϑη. Ηΐδγο. 9, 6. ταῦτα 
πάντα διὰ φιλονεικίαν εὐτόνως ἀσκεῖσθαι, 1 ψου]ὰά οοη- 
͵δεοίυγα ἐντόνως. Απά ἰη Ρίαί. ΤὭΘαη,, ὅ. ἴον εὔτονος ̓  
χρηματιστὴς, 1 ςοη]δοίυγα ἔντονος χρηματιστὴς. [{ 
ΤΏΔΥ, ἰηἀδ6α, θ6 ποΐ ΠργΟῦΔΟΪν ὑπουρῃι (ῃδῖ 1η 1}18 
Ραβεβαρα οὗ [μ|κ6 να βῃοιυ]ὰ γϑδα ἐντόνως, ϑοῃδδίεογ 
ἃΡ. δῖ. Τηδ85. θ0θ6. 1. ρσοπηρᾶτο8. ΕΪαΐ. (δι. ΜΊη. 17. 
τοὺς μὲν εὐτόνως καὶ ἀπαραιτητώς ἀπαιτῶν. Βυϊ (παῖ 15 4. 
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ταδη  σϑι ἱπιιἰδιΐοη οὗ Χϑη. Αη. 7, δ, 4. (αῦονοα οἰϊο 6); 
ἔτοαι ψῃϊοῦ 10 18 οἶδαῦ (Πδϊ ἐντόνως 15 1 {(Π18 ΒιΔΒΘΑρΡῈ 
16 ἴσὰθ γοδάϊην. 

Ιῃ διακατηλέγχετο, γεζμέοα, (ἰ6 διὰ δἱρηϊῆεβ ἐλο- 
τοις ἶν, δηὰ 8 ᾿ΙπἰθηϑῖνθΌ Οἱ 168 5ἰη1ρ]6 κατελέγχαν 
5866 (ῃ6 ποῖα οῃ Μαῖκ 9, 425. Δημοσίᾳ, »εῤέϊοκίψ. 
Απιοηρ ἴΠπ6 (Ἰαϑ8ι σαὶ ρδεβδρθβ οἰϊεαὰ ὃγ 'εἴβ. γα 
ΡΙαί. ἀθ Ρτγοάϊς. ἰδίᾳ ἐπίδειξιν ποιεῖσθαι. Ατδοη. Ρ.- 
00 ο. δεῖξιν λόγων δημοσίᾳ ποιούμενος. 

Γ(ἩΑΡ. ΧΙΧ. 

. ἴὴ {Π6 πιϑϑδὴ τπη6, τ ϊθ Αρο]οϑ 5 αὐϊώϊηρς δὲ 
Οὐοτγίπιη, αὶ γαϊιιγηϑ ἴο Ερἤιδβϑυβ, 88. ἴδ δά ργο- 
τη1968 (866 18, 91.) δηά {μοτ6 τηδοῖθ ΨΠ ἢ 8βοῖης ἀϊ15- 
εἰρίοβ οἵ Φοῆη, δῃηὰ Ὀαδρεϊχοβ (ποθι (1---7.).. Ηθ 
τ 685 ἃ βίδυ οὗ πιογὸ Τπλη ἔψο γϑδῦδ δὲ Ερβαϑιιβ, δη ὰ 
σοηνδι 8 ΤΥ ἰο (δ: η1γ (8--- 50.). Α τυαλι}ξ 15 
ἴθ δχοϊίεα Ὀγ οιηοίσιυβ, τὴ6 ροϊάϑη ἢ. Ῥαω!ϊ, 
Βονθνοι, ΘβΟΆρ68 αἰϊνο (29 ἤη.) Κυΐ,. 

. 1. τὸν ᾿Αξολλα. Ασοιβαεῖῦνθ Αἰεο ἴον ᾿Απολλῶν». 
Διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη, ““ ἰτανοτοὶΏρσ [Π6 ὈῥρδΣ 
((. 6. Ἰηἰδηἃ) γρίοηβ ;" δηλ ο γ, (δα δὰ ῬὨγγρία. 
((οιηράᾶγα 18, 28.) Εογ {ΠΕῪΥ δἃγα 80 οδ᾽ δ στ σὸ- 
ἴδγθησο [0 [ἢ πιαγιπὴ6 5 [δ σσῃ οὗ Ερήθ8ι.5, ψῃϊςἢ 
ψ88 κάτω. (Κυαϊη.) Τμα βθηβο οὗ ἀνὰ, ἄνω, κατὰ, δῃηὰ 
κάτω 15 ἰγοσυδηΐ 1π (ἢ6 ΟἸαβϑῖσδὶ τγιίοσβ. 866 ὅ5:1ΓΖ. 
εχ. Χϑη. δηά ββρϑοΐα! ν {π6 πυμηθρουβ Θσϑερ 68 
Ῥτοάδυοεα Ὀγ ΝΥεϊβίθίη. Οἡη ράοδιμα 8606. [6 Οεθο- 
ιαρἤοα] ψγίογβ. [Ὁ 18 οδ] θα ὈΥ “οβθρῆυβ, Αηΐ. 
14, 17. προτεύουσα τῆς ᾿Ασίας : ὙὮδΣ6 Ὁγ. Αϑϊ8 15 
ξιοδηΐ Αϑίδ φγορβογ, ἱ. 6. Ἰοῃΐϑ. 

1. εὑρὼν τινας μαθητὰς, 1. 6. “Κ ψΟΙΘΏΡΡΟΙΒ ΟΥ̓ 186 
Μοβϑβίδῆ." Ἐὸγ μαθητὴς πρυεῖ ἤογα δ6 ἰδοῦ ἰῇ 80 
Ἔχιθηάοα βἰρηϊῆοβίίοη ; βίποθ [ἢο86 ρϑζβοπν ἀϊὰ ποί 
δοοουπί ἐοϑεδ 85 (ἢ6 Μοβοίδῃ, ἤανίηρ, ΟὨΪΥ τοοεϊνοὰ 
εἴολη᾽ 6 Ὀδρίϊδβηη. Υεῖ (ΠΘῪ ΨΕΓΘ ᾿ΟΣΒΠΙρροεβ, δηΐ 
Ρτεραγθᾶ ἰο ὃ6 αἰβεῖρίοβ οἵ {86 Μεβεβίδῃ, ψῆο {πθῪ 
ὈοΙΙανοά ψουϊὰ ἘΟ ΡρΘδγ, δέαθ (ἢ6 ῃοΐδ οἡη 18, 
45. δῃὰ Νορβββοὶ(᾽8 Εχθγο. ρΡ. δ] 8646. ΝΟΥ͂ 8ῖποδ 



ΑΟἿΘ ΟΣ ΤΗῈ ΑΡΟΘΤΙΕ8, ΟΗΑΡ. ΧΙΧι 615 

οδη Εἰ π8610 ἀἰά ἠοῖ σοιργεπβοῃά ψῆο ΕΟ δὲ νγ88, 
Ὀοίογθ πα δρρ θα το πη) ἔονγ Ὀαρίίβιη, 80 ἰζ 18 ποΐ ἴο 
6 ψοῃάογρα δἱ {μὰϊ {Π656 ρϑίβοῃβ, ψῆο, ἂΐ (ἢ οτί- 
Βῖηδ! ᾿ηϑιτυς1οη οἵ θαρίίϑιη, δὰ ρθη Ὀαρίϊσοα Ὀγ 
Ψοί!η, δηα ρῥγοίβββθα ἃ θ6] 16 ἴῃ ΟΠ γιϑι 5 δάνϑηϊ, μΐ 
δίϊογιναγαάβ, μοίογ {6 ρυῦ ̓ς ταϊηϑίγυ δηὰ ἀρδίῇ οὗ 
ΟὨγιϑί, δά γϑιηονθὰ το ἀϊβίδηϊ γορίοηβ, βῃοι!α ἢδνθ᾽ 
Ὀθθηὴ ἰσῃογδηΐ {Πῶ0 ὦὐενμβ 88 (ῃ6 ΟΠ γιβέ, 1. 6. {Π8 
Μεββίϑῃ. ΝΥ τηδηγ ἀἰβ8ς: 0]68 οἵ “οϊη, δνθη αἴϊογ 
ἢ ἢδα ἀροϊαγαά 685 ἴο 6 {6 Μεαϑβϑβϑίδῃ, δοςοιηίοα 
[ἢ 6 ]γ ΟὟ πηλϑίθῦ ἃ8 ἃ ργθδίθν ργορίιδί (ἤδη «6811. 
66 ἴῃ6 ποῖα οἡ “οι. 8, ὁ0. δὰ Μαίι. 11, φΦ. 
Νοιίμδγ 15 1 Πκοὶγ τῆδιὶ (ΠΟΥ ψψογα (48 ͵ εἴ8., Βο]- 
θη, δηά ΗδΙηνοἢ8 β0ρρο86) Ὀαρι]Ζεα ὈΥ «“4ροίίος. 
ἘὸΣ ἢθ ΠΙΠ1561 δὰ Ὀδοη ἃ Ὁ] οννοῦ οὗ, δηά ὈαριϊΖοά 
᾿γ, Φοη ; θυΐ αἴϊεγναγαβ δα τόσα σοσγιθοῦ Κηον- 
Ἰβάρε Ἄσομμπμηϊςδίρα ἴο ἢϊπ| ὈΥ Ααυϊΐα δηὰ Ῥγίβοι δ, 
ψ 80 ἀπάουθδίθε ν Θχρουηαθά α͵βο ἴο 8686 πιθῇ {ῃ6 
ὅδον τοῦ Θεοῦ (866 18, 246.) [ἴῃ βυοῇ ἰρῃογᾶῆοθ Ψ6ΓΘ 
1Π6886 νεῖνα ῬΘΊβο1})8, ψῇο παά Ὀδθη ᾿ᾶρί[Ζρα ὈΥ͂ 
8016 ἀἰβ. 0168 οὗ ΨΦομη, (Παΐ ΠΟΥ 866πὶ, δίϊογ [6 
ἀσοραγίαγα οἵ Αροί!οβ, ἴο ἤδνα οοῃβε θα ἃ ἀϊδιιηος 
βοοὶθίγ. Εοὸγ Ρδυΐ ἐοιιηα ἤθη), ἢοὐ 4886} 0164 1η {Π6 
ϑΥηδΔρορθθ, Ὀυΐ ἰοτγιηϊηρ 84 βαραγδίθ σοηργορϑίίοη. 
(Κυωη.) 

. 9, Ῥϑὺ] Πιαά, 1 8θθιηβ, ᾿δαγᾷ σοῃοθγηϊης {πο 86 
τη6 ἢ, ῃδι (ΠΘΥ ΨΈΓΘ βερδζγαιϑῖ8 ἔγοπι «6 δ΄8π, δηά 
αοηϑιυἱθα ἃ 8οςίςΥ ϑραγί.. δυβροοίϊηρ, ᾿Πογοίογο, 
πὲ (ΠΥ ψ γ αἰβο: 0168 οὗ Φομη, ἢ6 ψϑηΐ ἰο (ἢ θη 
ψ  τη6 νον οὗ σομπηηπηϊοσαίίηρ ἰο {Π6ΠΔ ΙΏΟΓΘ σΟΓ- 
τεοῖ ποίϊοηβ οὗ γε ρίοη. Ηθ β86θϑίη8, ἤοψανοσγ, ἰο 
δᾶνθ 8δἰά γιοῦ [δῃ 18 ἤθγ γθοογάβεβα. Εογ {Πδὲ ἢθ 
μὰ ἀϑἰκοά {θὰ ψῃεῖθο. ἔθ γ γοσα δαρέϊκοα, τᾶν ὈΘ 
οοΟἸ]ος οα ἔγοαι {Π6 ψογάβ8 οὗ νϑΊ. 8. εἰς τι οὖν ἐβαπ- 
τίσθητε; Απά ψ ἤθη [Π6Υ δηϑνοσγοά ἢ [ἢ6 δίῆγιγδ- 
ἄνο, ἢ6, ἴῃ ογάθῃ ἰο Κηον συ ῃϑίθοῦ (ΠΥ γογα νοίδ- 
το οὗ {6 δα Μοβϑίδῃ ν ἢ ἢ] υγ861{, [ὈΓΊΠΘΓ ἸηΐοΓσ 
τοραϊοά [ἢΠεπὶ 11}, εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσα»- 
τες; “ὮδΔνΘ γ6 ΘΧΡουΙθησθα {Π6 οἴἴξοίβ οὗ (6 Ηοὶγ 
δρ ΓΙ Ὁ" 



ΘΙ6 ΑΟἸῸ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΞΤΙΚ 9, ΓΉΑΡ. ΧΙΧ; 

ΠΙιστεύειν Ὦοτα ἀεδποίοϑβ ἴο Ὀο]ανα ἴῃ {Π6 ἀοσίγιηθ 
οἴτπα Μοβϑδῆ. ὅ66 1ῃῆ6 ποίθ οἡ 18, 26. (Κυϊη.} 

ΤΗ]5 ηιιθϑιιοη Ραμ] ννᾶ9 1υϑ1 6 ἃ 1 ρΡυζεηρ, δῆ σ δ 
ΟΠ γβυ δ Παά, 8ἃ5. "ὶ ψογο, Ὀυζ 1υ8ὲ ἀἐδνγηρὰ δὲ 
Ἐρ Ἰθϑυ5. 

2, ἀλλ᾽ οὐδὲ, εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐστιν, ἡκούσσαμην, “6 
ᾶνὸ ἢοΐ 80 τῇ σῇ ἃ8 Ποαγά ψῃθί Ποῦ {6 γ6 "6 ΔὴΥ 
Ηοῖὶγ Οἰιοϑθί." Αμά γεοῖ {πΠῸν ψ]ιο βαιά {}18 6 6 
͵ενν8. Εογ 2 .Πη ἃηά [}}8 αἰβειρ]θβ θαρ(Ζοά ποηα ὺὲ 
ψονϑ; δηὰ ἴο {1|ὸπ {Π 6 ρῇῆγαβα ὩΣΕΊ ΓΙ σου] ἃ ἢοὲ 
ναὰϊ Ὀ6 ΤᾺ Π]ΠΔΓ ; ἀπ ὈΥ ἀνε {ΠΥ Ὀεϊονεά {Π6 Ργο- 
Ρἰιοῖ8 6 6 ἱπβριεἀ. ὅθ ἔζΖθοῆ. 11], ὅ. Τῆδδβο Εριο- 
8145, (6, 566η}] ἴσο Πᾶνα πιϑδηΐ, (δι (ΠΥ δα πονοσ 
ραν {π6 ΜΘβ514}} ννγὰβ8 ουῆηθ, δηὰ ψῆο δ ν᾽5, (ἢ 
(Π6Υ Πδὰ ἢοΐ Κπονη {πᾶῦ εἰ ρεγοα βροίδη οἵ Ὁ 
06] 8, 1. (666. {[6 ποία οἢ Αςί8 2, 17} παὰ ᾿ἰεῖνοα, 
ἤθη {Π6 δριτ ννὰ5 ἴο θ6 ρουγοα οὐ Προ 8}] πιθῃ, 
511} [1658 14] τὸν θοθη πηθαθα νι 11. (Καὶη.) Τῆδ 
Ἰραγηθά (ὑοπηηγχοηίδίον 15 ΠΊΟΙΘΟνΘΙ ρογβϑυδάθα {παῖ 
Ῥδυ] δά ἀρρϑαϊβὰ ἰο 1{ἢ18 νὉσῪ ργορί:θου. Βυΐ {15 
866Π|8 ὈΓΘΟΔΓΙΟΗΒ. ' 

Αἱ τι νεῦμα ἅγιον ἐστι ϑυθαια δοθὲν. 8566 186 ποία 
οἡ Φοῆ. 7, 89., δηά (455, Ρ]. ὅαςγ. 680. Κυϊποοῖ. 
ἢδ59 οιἴηἰ6ἀ ἰο ποίϊςα {Ππ6 86η86 οὗ εἰ, ““αἀπποη." 866 
1 (ον. 7, 16. 

᾿ 8. εἰς τί, 5011. ὄνομα, ΟΓΥ βαπτίσμα. ϑοιηθ (οπι- 
τησηΐαίοῦϑῳ ἤοψανογ, (885 Κυϊηοεὶ,) Κ6 (ῃς6 εἰς ἴο 
ἀδηοία {Π6 “πω εαμδ6 : 4 ἀ. “Το νψῇδῖ ρυτΓροβε, 
1ῃ6η, Ψ6ΓΘ Υ6 Ὀαρ([Ζ64Ὁ νῆδί ἀοοίγη6 αἰά γε ρῥτο- 
685 οὐ Ὀαριβη δ Απά {ΠΟῪ ἀθίθγηνπο ἴἢ6 ΔΗΒΆΘΓ 
ἰο δε, ““ΝαπΊοῖγυ, (Πα Ψψ6 βῃοιυ) ] ἃ ῥγοΐδϑ8 {Π6 ἀοοίτι πο 
ψπῖσἢ Φοἢη δηπουηςαά, ἰο ΨὨϊοἢ ψὰ σοῦ θουπὰ ὃν 
μἷ8 θαρείβιη." Απά (ἢιι8 ᾿Ιωάννου βάπτισμα Ν}}} 8ὶσ- 
ΠΥ «οἠπ᾽ 5 ἀοοέγῖπο απὰ δαρέϊσηι. ᾿ΓῊΪ5 τηοία οὗ ἰῃ- 
{εγρτγοίδιίου, ἢονψανθι,, Β66Π)8 (0 η66αἃ οοηῇειηδίϊοη. 

4,, ᾽Ιωάννης μὲν ἐβάπτισε, ζα. Μὲν 18 ἤθΓα, 88 οἴη, . 
ρυΐ ψιτῃουΐ ΔΩΥ ρᾶγίϊο]θ ἰο σογγεβροπά ἴο 1. Βάτκ- 
τισμα μετανοίας δΙρ 65 (Π6 Ὀαρίϊϑια. ὈὉγ ψΠοἢ {Πο58 
Ψ2}0 τοοσοῖνα ἰἴ ἀτὸ θουηὰ ἴο τοίογιηδίϊοη οἵ 6. 866 
{η6 ποία οἡ Μαῖκ 1, 4. ὩΤΠ6 ψογάβ τουτέστιν᾽ εἰς τὸν 
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Χριστὸν Ἰησοῦν ἀτα {{Ἰ|ο86 οὗ δι. Ῥαι], Ἔχρ αἰ ηΐηρ τολσ᾽ 
15 παι ἐρχόμενος Δηῃουηςθα ὈΥ Ψοί η, ὨΔΠΊΟΪΥ «(681.8, 
Ψ Ποτ {Π6Υ οὐρὶΐ (Π6 ᾿πεϑη8 ἴο 880) ἴο δοοουηΐ ἃ8 
Μεββίαῃ, δηὰ ΨΟγΒἢΡ 848 βιιοῆ. ὙΠΘΓΘ 18 ἃ 5: ΠΉ1]|ΔΥ 
βαββασθ ἴη Βοιη. 10, 6 ἃ 7. (Κυϊη.) [π τουτέστιν᾽ 
εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, ἰἴ6Γ6 18 ἃ ΡΟρΡυΪαΓ ὀγαοἠψίορϊία 
ἴον, “πον (ῃαἰ Μαββίδῃ ὑπο ΠΑΝ Βοιιηά νοῦ ἴο 
ΨΟΓΒἪΡ 18 )εδιδ." Ὑοί 1 δββθρηῖ ἰο Κυϊποοί, τΠδὲ 
Ῥδὺ] πῆρθι ργοςθοά ἰο Ἔδχρίαίη πλοῦ ἤᾺΠῪ (ἢ6 ἄοο- 
ἴγῖηθ οὗ (υιβὲ, δῃὰ δηϊαγρα οὐ (ἢ τηαρηῃϊίπἀθ δηά 
αογίδι ΠΥ οὗ 1.8 ὈθΘηοῆϊβ, Ὀοτἢ ἔγοιη δϑογιρίιγα δηά {116 
ἀἸβοοιγϑθ8 {Πθηηβοῖνοθ οὐ Φοῆπ: πο ἀουῦδέ, ἴοο, [6 
Ιου ἰῃθηὶ οὗ 1Π6 ἀδαιὶ δηά σϑβιιγγθοίοη οὗ 
6808. 

ὅ. ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν ἐ. τ. ἄ. τ. κ. 
Τῆδὲ ἴῆθ56 πηθη ὑγοτῈ γέ-δαρἐϊεεα Ὁ Ῥαυΐ, γῃῸ παὰ θθθὴ θείοΓα 

Ὀοριϊζεά Ὀγ “ἢ, δνοσῪ Ὁηργε)υσ θὰ ρϑῦβοη Ὑ}}}} Σεδα  ν αἰΐονν. 
Βυῖ δἴησε δοη)6 ἤδνα δυυβεὰ (}}}8 μαβθῶρ ἴο ἀδριεοίαίς (ἢ εἰόδογ᾽ 
οὗἩ Φο πη 5 υαρί 5; δηὰ εἴποα (8 γερει τἰοὴ ΟΥ̓ Ὀαρι8π) βεθηγεὰ ἴο 
ἔδλνουγ ἴἢ6 ῃοίϊοηβ ΟΥ̓ ἰἢ6 ΑΠπαθαμρί 5ῖ8, πλυΟἷλ ρα] 38 πᾶν θθθη θ6-. 
βίονγεα οὔ ἰἢς οχρδηδίϊοη οὐὨ {Π6 ρϑββᾶρε: δηά ποῖ ἃ ἔξενν ἤᾶνδ᾽ 
ἀεηϊεοά {παὶ Ῥα0] σαυθοὰ {ἢ 656 το ἴο "ε Ὀαρίζε. Μοβὶ οὔ ἴΠδπ 
τηδί ἰδίῃ (παῖ ν, δ. 5. ἃ οοητἰηυαϊΐοη οΥὗἁ Ῥα0}᾿ 5 Βρεθοῦ : δηὰ {ΠῸῪ 
Τεΐίδν ἴῃ6 ψΟΓγάβ οὐ ἴ{ ἰο υἱολπ᾽ 5 Ὀαρί 8), τοοοῖνθα δὲ ἢἰ8 γθοοπι- 
χηθηδδιίίοη. 80 Βοζβ, ὈὨγιυϑβίιι8, ϑοῃγηϊας, Οα]χίυβ, δυΐοον, (1485, 
Βυάάειιθ, Οἰδαγίιιβ,  ΟΙ , δῆ οὐ μεγβ. ὙΠ ΟῪ γοβί ἢ θῖν ργΟΟΙ͂ ΘΟ οΗ͂γ 
Οη μὲν δηὰ δὲ, νη ϊοἢ [ΠΥ ΤΑ ΚΕ ἴο ὃ6 τε]δεῖνα ραγίῖο 68, ᾿μαϊοαῖ!ρ 
α« οσὐπίϊηυδίϊοη οὗ ἴῃ βᾶτηβ ἐΐϑοοιιγβθ. ΤῸ (}}}8 1 ΠΊΔΥ ὕδ δηθινοεγοά, 
1εῖ, (μαἴ (ἢ6 ἀγρυπιθηῖ ψν ἢ ἰοἢ Γοδῖβ προ μὲν δπὰ δὲ 18 Οὗ 0 ἔογοεο, 
5) 66 ἴΠ086 ραγιϊο ]68 γα οὔϊδη ποὲ δροάοῖϊς, ὅδε ᾧ, 37. φή]γ, (Πα 
ἱηἰεγργείαιοη Ὀεΐηρ; δή το, ἃ ἔγὶρ ἃ ἰδιιο] ΟΟΎ νν}}} αγίϑβθ. ϑήϊγ, 
6 ΠΟ νεῖ χοϑὶ [δὶ ΦοΒη ὈδριϊΖεα πιθπ ἰηίο ἴΠ6 πᾶπιθ οὗ υὕδσι. 
ἘρῚ ἰΐ νναβ ποῖ ἰἴθὴ Κηοννῃ ννυῆαῖ τοῦ] θὲ ἴπΠ6 πᾶπὶὲ οὗ ἴδε Με68- 
βἷδῃ. [{ νγὰϑ ΟἿΪΥῪ 186 “ροδιϊο5 ννῖο αἰ παῖ, Νον ἀοεβ Ῥαμ)], ἴῃ 
ἔδοῖ, 51Υ ἴπαῖ Φοῆη ὀχμουγιεὰ ἴπῸ ρϑορΐθ ἴο Ὀε]ετα «εξιιβ ς Ἦ6 ππργεῖγ,. 
ἴῃ 16 τνογὰβ τοῦτ᾽ ἔστι, διο., ἰηαἰοαίε8 (παῖ ΌὉγ ἐρχόμενον Φοἢῃ πιεαπὲ 
εε., τπουρἢ πα ἀϊὰ ποῖ παπ πίω, 41}}γ, [ἴ 18 Ππεςεββασυ {Πδὶ 
{πον ψῃῸ ννεσα δαμρίϊζΖεα Ὀ6 ἴΠο8ὲ ἴο ψοπι (ἢ6 ΤΟ] ον ηρ; αὐτοῖς 
Ρεγϊαϊηβ : καὶ ἐπιθέντος αὑτοῖς Παῦλον τὰς Χεῖρας, ἴπ νεγεα 6, 
Βυϊ {656 Ἄσδῃηοῖ ἢὃ6 αἰβγθηῖΐ ρεγβοθ ἔγοι) ἴποϑθ. δίῃ ]γ, Τηδῖ 
{ποβ6 Ὀαριϊζεά ὃν Ζοίη νγεσα δρδαίηῃ ἀΐρρεὶ ὈῪ ἴμ6 Αμοβίῖδβ, τῇδ 
αἶθ0 Ὀ6 οΟἸ]οοῖοὰ ἔγοιῃ Αοῖβ ὦ, 38, ἃ 41. ἘογΥ βἷποα δ] οβί 411 (8 
Ζεγυ αλλ 68 δηὰ 76 νν8 δα Ὀδδη ὈαρίΖεα Ὀγ ΦοΠη (566 Μαίί. 8, 5.), 
ἐϊ 8 ἱπογεά 16 τἰπαὶ ποπό διηοηρβῖ ἴῃς 3,000, νῖο νγεσθ Ὀδρίϊζεα ὈΥ͂ 
το ΑΡροϑβίῖεϑ, δά ὑδὲπ θαριϊζεὰ Ὀγ ΨοΒη. Απὰ γεῖ 4}} νιιδοις 
ἀϊοιϊηςὔου το βαϊὰ ἰσ παν Ὀθθῃ ᾿Ὀαριϊζεά ὈὉΥ ἴῃ Ἀροϑῖ16ε8. 



ΘΙ6 ΑΟἸ ΟΕ ΤΗ͂ΞΚ ΑΡΟΞΤΙ, 5, ΓΗ ΑΡ. ΧΙΧ. 

ΠΙιστεύειν ἸΘΓ6 ἀδποίοϑ ἴο Ὀ6Ιονε ἰὼ {1|6ὸ ἀοςσίγεηθ 
οὔτε Μοβοιδαῆ. ὅ66 1Π6 ποίθ οὐ 18, Φδ6. (Κυϊη.)} 

ΤΓΗῊ]5 αιιδβείοη Ῥαὺΐ ννὰ9 υ.8:1Π6 4 1 ρυζεϊην, 5πσδ 
ΟΠ γι θην Πα, 8ἃ5. ὦ ψΈγθ, Ὀυζ 081 ἀδνηρα δῇ 
ἘΡρΙνθϑυϑ. 

2, ἀλλ᾽ οὐδὲ, εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐστιν, ἡκούσσαμην, “ ᾿ὙΟῸ 
πᾶν ποῖ 80 τη υσῇ 848 ποαγὰ ψνῃϑί δῦ {6 γ6 6 ΔΗΥ͂ 
Ηοὶγν ΟἸιοϑθι." Αμά γεῖ {ΠπῸὺ ψ]ο βϑϊα {{}|83 θεὰ 
͵εννϑ8. Εὸγ Ζ2οἤη ἃηά [}18 αἰβεῖρ 165 θαρίΖοα ἤοησ ὈὺΣ 
ψονϑ;: δηὰ ἴο {᾿Ἰὸ {Π 6 γῇ γαβα ὩΣΤΡΙῚ ΓΤ σου] ἃ ἢοξ 
ναιϊ Ὀ6 ΤᾺ Π]ΠΓ ; πὰ ὈΥ εἰνία {ΠΥ Ὀεἰονοα {ἢ ῥγο- 
Ρἢοῖϑ ψογο ἱπβριεἀ. δρα Εζβο. 11, ὅ. Πεβε Ἐρ!δ- 
8458, (6, 566η} ἴο Πᾶνα πηιϑδηΐ, [δι ἴθ παά πονοῦ 
Ὠρανὰ 16 Μοβϑίδ) νψὰ58 ουΐηο, δηὰ ψν ῆο ἰ6 ν 85, τῆϑὲ 
τΠ6Υ δά ποὲ Κπονῃ (πὰ ε{Ἰ6 ροσίοα βροκβϑη οὗ "Ὁ 
06] 8, 1. (566 (6 ποία οἢ Αος(8 2, 17} πεαὰ εὐ ποκἐ 
ψ θη {6 δρισ τνᾶ9 το Ὀ6 ρουΓγοα οὐ τπροη 8}} πηθῃ, 
511}} [6558 [14] τον θθθη πηθαοά ψίτἢ [{. (Καὶη.) ΤΠ 
Ἰοαγηθά (ὑομηηγχοηΐδίοῦ 15 ΠΊΟΙΘΟΝΘΙ ρογϑυδαθα {πῶξ 
Ῥδυὶ δά Δρρθα]βὰ ἰὸ (ἢ18 νῈῪ ργορίιθου. Βυϊΐϊ ἰἢϊς 
566Π|8 ὈΓΘΟΔΙΙΟΙ8. ᾿ 

Αἴ τι νεῦμα ἅγιον ἐστι ϑυθαιιἃ δοθέν. ὅ66 ἐξα ποία 
οῃ 2Ζοἢ. 7, 89., δηά 6459, Ρἢ:]. δαςν. 680. Κιιϊποοϊῖ. 
49 οἰηἰοα ἰο ποίὶςα {6 86η86 οἔἉ εἰ, ““ἀπηοη." ὅ66 
1 (ον. 7, 16. 

. 8. εἰς τί, 501}. ὄνομα, οΥ βαπτίσμα. ϑοπια (οπι- 
τηθηϊδίογθ, ἢοψανοῦ, (ἃ5 Κυϊηοοὶ,) ἰΔΚα (ῃ6 εἰς ἴο 
ἀδηοίε {π6 “πω εαμϑ : 4 ἀ. “Το νβαῖ ρῦτΓροβθ, 
{μθη, 68 γ6 Ὀδρ]Ζοα Ὁ ψθδὶ ἀοοίτίηθ ἀἰά γε ρῥτο- 
685 οἡ Ὀαρίίϑιη ἢ Αἠηά {Π6Υ ἀφίθγπηπο {ἢ 6 ΔΠΒΨΟΓ 
ἰο δ6, “Ναπλοῖυ, [ἢ ΜῈ 80} ργοΐδβ5 [ῃ6 ἀοοίτγί πα 
μοῦ Φοῆη δηπουηςοεά, ἰο Ψηοἢ 6 σοῦ θουπα ὃν 
Ὠἷ8. Ὀαρεἰϑη." Απά ἰδυ8 ᾿Ιωάννου βάπτισμα Μ1}] 58ὶρ- 
ΠΠῪ «δοἠπ᾽ 5 ἀοοἐγῖὶπο απὰ δαρέϊοηι. "“ΓῊ 8 τηοὰ οὗ 1":- 
[δγρτγοίδιίοη, μονθνοι,, Βθθ8 ἴο πΠ664 σοῃῆῇεγιηδίίοη. 

4., ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισε, ζςο. Μὲν 18 ΠΕΓα, 88 οἴῃ, 
Ρυΐ ψιτπουΐ ΔΩΥ ράᾶγίϊοα ἴο σογγεβροπά ἴο 11. Βάτ- 
τισμα μετανοίας ΒΙρὮ 68 {Π6 Ὀαρίϊ5πι ὈΥ ψΠϊοἢ (Πο56 
Ψὴ0 τοοοῖνα ᾿ΐ ἀγα θουηὰ ἴο τοίογιηδίίοη οἵ 6. ὅ66 
{πΠ6 ποΐϑθ οἡὐ Μαῖκ]ὶ, 4. ΤΠ6 ψογαβ τουτέστιν εἰς τὸν 
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Χριστὸν Ἰησοῦν ἅτ {Π|᾿056 οὗ δέ. Ῥαι], αχρ]αἰηΐηρ τολσ᾽ 
5 τῃι ἐρχόμενος Δηῃουηοσά ὈγῪ “οἴη, ὨΔΙΊΟΪΥ «6818, 
Ψ Ποῦ {πον οὐρῇ (Π6 ᾿Ἰπθ8η8 ἰο 880) ἰο δοοοιῃΐ ἃ8 
Μεββίαῃ, ἀπὰ ψνογβῃ!ρ 48 βιισῇ. ΤΠογα 18. ἃ βιτη1}8Υ 
βαββϑαᾶσθ ἴη Εοπι 10, 6 ἃ 7. (Κυϊπ.) [ἢ τουτέστιν' 
εἷς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, [6 Γ6 15 8 ΡοΟρυΪαΓ δγαοἠψίορϊία 
ἴογ, "" πον {πὶ Μοββίδἢῃ τσ ῃοῖ “9οἤη Ὀοιιηά νοὺ ἴο 
Δ ΟΓΒΗΙΡ 18 ε)ε5ιι5." Υοί 1 δβϑοηΐ ἰο Κυϊποοί, {Ππὰῖ 
Ῥϑὺ] πῆρ ργοσοθϑά ἴο οχρίαίῃ πλοῦ ΠΥ {6 ἀοο- 
{γη6 οὗ (υιβί, δῇ δῃΐασρα οὐ (ἢ6 τηᾶρηῃϊἀς δηά 
σογίδι ηἰγ οὗ 118 Ὀδηθῆϊβ, Ὀοίἢ ἔγοτῃ δογιρίιγθ δα {116 
ἀἰδοοιγϑθ8 ἐῃαπηβοῖνοα οὗ “Ζοἤἢη : πο ἀουϊέ, ἴοο, Π6 
Ιηἴοιτηθα ἐῃθη οὗ {6 ἀθδιὶἢ δηὰ τϑϑιγγθοίίοη ο 
“681.8. 

ὅ. ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν ἐ. τ. ἄ. τ. κ. 
Τῆδὶ ἴΠπ686 πηθη γα τε-δαρέϊοα Ὁγ Ῥαι, γμο παὰ Ὀδθθὴ Ὀοίογα 

ὈορίϊΖεά Ὀγ ΨΦο᾿π, δνοσν ὑηριο)υσϊοοα ροίβοῃ Μ}0}}} σϑδαῖϊν 4]]}ονν. 
Βυῖ δἴηοε δοπγλ6 ἤδνε δουβοὰ (ἢ 8 ραϑϑᾶρϑ ἴο ἀδσργεοϊαῖα (Π|6 εἴσοδον 
οὗἩ Φο π᾿ 5 υαριϊδῃ ; δηὰ εἴποθ (18 γθρεϊ το ΟΥ̓ θαρί18η1 βεθπγμεὰ τὸ 
ἔδλνουγ (ἢς ῃοίἰοηβ οὗἉ ἢ Απαδθαρῖϊδῖβ, πυΟἷ ρα] η8 πᾶν θθεῃ θ6- 
δίονγεα οὔ 16 οχρ᾽απαίίοη οὗἁὨ ἰἢ6 ρϑββᾶρ: δηὰ ποῖ ἃ ἔενν ἤΠανδ᾽ 
ἀεηϊοά {παὶ Ῥαμ] σαυϑεὰ τἢ656 το ἴο ὕὑ6 ὑὈαρίζοε!. Μοβὶ οὔ ἴΠοπὶ 
τηδϊηϊαϊῃ (Παῖ ν. δ. 5. ἃ οοη(ἰῃυαῖίοη ΟΥ̓ Ῥα0}᾿ 5 Βρεεοῇ : δῃηὰ τΠἸογῪ 
ΤΕΐΓ 1ῃη6 ψογάβ οὔ ἰἴ ἰο υἱολνι᾿ 8 Ὀαρί8η), τοσοϊνοαά δὲ ἢ 8 σεσοπι- 
χηθηάαϊίοη. 80 Βοζβ, Ὠγυβίιι8, ϑοῃτγηΐαῖ, Οαδὶἰχῖιβ, δυΐοον, Ω1485, 
ΒυάάευΒ, Οἰδαγιβ, γ οΪ, δηὰ οἴ Πμογ8. ὍΠΟΥ γοϑί {Πρὶν ργοοῦ ΘΠ ΘΗ͂Υ. 
ΟἹ μὲν δηὰ δὲ, ννῆϊ ἢ (ΠΥ τΏΔ Κα ἴο Ὀ6 τοϊδιῖνα ραγίῖο]οθ, ᾿πάϊςαι!ρ᾽ 
« οσὐπηϊπυδίϊοη οὗ ἰῃ6 54π|6 ἐἰϑοοιγβθ. ΤῸ (8 ἰζ ΠΙΑΥ ὕδ6 βηϑυνογοῶ, 
1εϊ, [ῃδῖ [ἢ ἀγρυγιθηῖ νῃ ἢ Γασῖβ τπροη μὲν δηᾷ δὲ 18 ΟὗἨ ΠΟ ἔογοε, 
ϑ σα ἴΠ 056 ρδγί!ς]68 ἃγὰ οὔϊδθη ποέ δροάοϊ!ς, ὅ6ε 2, 37. Φ]γ, (παῖ 
ἰηἰογργοϊαϊϊοη θεΐηρ δά τηϊτιο, ἃ ἔγρ ἃ ἰδιιοϊοσΎ νν}}} αγῖϑθ. ϑ84)γ, 
6 0 ννῆοτα χοαὶ [δὶ Φοῦ Ὀαριϊζει τθῃ ἰηίο ἴπ6 πᾶπι6 οὗ «δες. 
Ἐρ. 1ἴ νγαϑ ποῖ (ἤθη Κηονν νηΐ τοῦ ἃ 6 1116 παπης οὗ ἴῃ6 Με8- 
δα}, [{ νγαϑ οὔΪν 16 “ροείϊο5 Ὑπὸ αἰ παῖ, ΝΟΥ ἄοεβ Ῥαυ)], ἴῃ 
ἔδοῖ, 581 Υ ἴ[παἴ Ζοῆη ὀχμῃογιεὰ {πε ρεορΐθ ἴο Ὀ6]αν 6 «᾽εέδιθ: ἢ τπϑγοῖγ,. 
ἴῃ ἴπ6 τνογὰβ τοῦτ᾽ ἔστι, δις., ἰηαἰοαῖε8 [πὶ ὉΥ ἐρχόμενον Φοἢη πιεαπὲ 
ει, ᾿πουρ πὰ ἀἰὰ ἠοῖ παπε πἰωα. 41Π]Υ, 11 18. ΠΘΟΕβϑασΥ {Π8ῖ 
{μεν ψγῆο ννεγα δαρίἰζεά Ὀ6 {Πποϑ6 ἴο ψῬἤομη 86 [ΟἸ]Οννπρ; αὐτοῖς 
Ρεγίδΐηβ: καὶ ἐπιθέντος αὑτοῖς Παῦλου τὰς Χεῖρας, ἴῃ νεογεβ 6, 
Βυΐ (686 σδῃηοῖ ἢ6 αἰβεγθηῖΐϊ ρεύβοηϑ ἔγοιη ἴῃοβϑθ. δῖ Ϊγ, Τῇηδι 
{Πποβ6 θαρίιἰζεὰ ὃν Φομη νοσα δρϑίη ἀϊρροὰ Ὀγ ἴπ6 Αμοβίϊθβθ, τῇδυ 
αἶθο Ὀ6 οοἸ]οοῖοὰ ἔγοιῃ Δοῖβ Φ, 38, ἃ 41. Ἐογ βίποθ δ]ιηοδῖ 811 18 
Ζογιαβαϊολ 68 δηὰ 76 νν8 πα Ὀδθὴ ὈαρίΖεα ΟΥ̓ Φοῃη (866 Μαίι. 8, 5.), 
ἐϊ 16 ἱπογεάιῦ]6 (Βαϊ ποπϑ διλοηρβὶ ἴῃς 5.000, ΠΟ νγεσα ὈδρίΖεα ΕΥ͂ 
τς Αροβί]εϑ, μαά ὑὕδθῃ μαριϊζεὰ Ὀγ ΦΖοῆ. Απὰά γεῖ 4}} υἱίδοιε 
ἀϊοιϊηςο τα βαϊὰ ἰσ ᾶν ὈδθῺ ᾿Ὀαρι]Ζοα ὕὉγ ἰῃς Ἀροϑῖί1ι. 
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Ἕλληνες Βῃου] ἃ πᾶν ογΓαρί ἱπίο πϑδ ΪΥ 84}} (Π6 ΜΆ. ; 
δνθῇ 1ηἴ0 80 ΠΊΔΗΥ Θαγίψ οηθ8. ΔΑηά, ΠΡΡΟΣΕ Ἕλ- 
ληνες ἴὸ θὲ γοιηονθά, ψῇῆαΐ β86η86 185 ἴο 06 ρίνθῃ ἴο 
παντεοὺ Νοηδ (1 {δ1η1Κ) 888, δοίογυ, οὐ ἀργθθδῦ]α 
ἴο [ἢ68 β8ἴγ]6 οἵ [η6 Νὰν ᾿Γοβίδιηθπί. [{ πιυβί {Πογο- 
ἔογθ δα τοδί πρὰ: δηᾶ (ἤθη τἢ6 β6ῆ86 οὗ πάντες ψ1}} 
6 45 ΤὉ]]}οὐν8: “41} [η6 το, ὈοῚἢ Οθη.} 168 δηά 
ΟΠ βι 188 :᾿ ψῃϊοἢ 15 80 Ἔν ἀδηΐ, (μαι πὶ βυτρΓ 56 α 
1Π6 (οπιπιοπίδϊοτγα 8ῃοιυϊά ἢοΐ αν 86θὴ 12. δοπη8 
Θχρ]δίη ἴἴ οὗ {ῃ6 ϑη.68, δηά οἴἢογβ οὗ [6 (θη! }8 
ΟὨἢ γι βϑιίδη9. βοέξ ἰηάοοα δά γϑδβοη ἴο ἴδκα υπῦγαρα 
δί {6 ΙπΠ[Ο] γᾶ Π66 δηἀ ὈΠ ΘΓ Δηϊηοϑυ οὗ [Π6 «ζ6 8. 
7 15 ποί ΠἰΚοὶν (Πδῖ δὴγ β8ῃουϊα πᾶν )οἰπρά ἴῃ (8 
Ὀοαςηρ, ΤΠΏΘΓΘΙΥ ἰο ρΐθαβα (6 Ῥιοσοηϑβυὶ, ψῃὺ νᾶ 
ὨΟΐ ἃ ἴη8η ἴ0 06 ρται!ῆθα ὈΥ βυςΐ ἃ ργτοσθάυτθ. ὅὸ 
(παῖ {[Π6 ρῃοηλθβ Ὀγουρῇς ἔογσψαγα Ὀγ ατγοί8 οἡ {8 
Ὀά86 αϑδθηπέαέϊο Οἵ σου γί 6 8, ΓΘ ἢοΐ ἤδγθ Δρρ]1σ80 8. 

ΒΥ ἔτυπτον 8 ΤΏΘΓΟΪΥ (0 Ὀ6 ππαογϑίοοα δεαξέη δ᾽, ΟΓ 
ἐλιπιρὶηρ ἀΐπι υἱέ ἐλοὶν δέ, 885. Ὧ6 ραβββα δὶ οῃρ.ἘἜ 
ΑπΥ {Πρ ποῦ [ἤδη (δὶ γα σδῃηηοί ΒΌρΡροβε (ΠοῪ 
νου αν νεηίιγοα ὑροη, ογ {Π6 Ῥγοσοῆϑα! ἢδᾶνα 
τοΪοταίθά. 

17. οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελλεν. Μέλει [85 
80} ν (ῃ6 σοηϊίνο οὗ εἴα {Πϊηρ δηα {86 ἀδίϊνα οὗ 
(ΠπῸ Ρϑίβοῃ; δηᾶ ἴῃ (6 Νὲν Τοβίδιηθης αἰνναυ8 οὐ- 
ουΓ8 ἢ ἃ ἡαραίίνο, ΘἸΠΕΓ μὴ ΟΥ οὐ, ἄο, 7 6΄ οὐ- 
δὲν 18 ΕΓ ἴτῸπὶ οὐ; δηά οὗ {18 1186 ΙΏΒΩΥ ΘΧΔΠΊΡΪ65 
ΔΓ ῥγοήσυςσρα Ὀγ εἰδίοίη ; 85, ἴῸΓ ᾿πβίδηςθ, Ασ β83- 
ἴορῆ. ἤδη. 226. ὑμῖν δ᾽ ἴσως οὐδὲν μέλει. Ιπαραά, ἰξ 
18 τογο γοαιθηΐ ἰπ (ἢ6 (Ἰαβδβίοαὶ ψγιίοῦβ ἰδ {ἢ6 
Β:ρ6 πορδίνθ, ἃ8 ΤᾺΓ 88 γοραγαβ {18 ρἢ Γ8586. 

Βγ τούτων 6 πηᾶγ, 1 (πίη, τπάἀογϑίδη ἃ Ὀοίἢ {Π6 
δαοοσιιϑδίίοη Ὀσουρῇξΐ ἰογναγά, δπὰ {Π6 σπΗΒ ἢ οἢ [0]- 
Ιονγεά; ἴο ποιίῃογ οὗ ψῃϊιοῆ τ[Π6 Ῥγοσοηβιι ραϊα τυ οἢ 
αἰζαπίίοη ; δηά (ἢ 15 ἔγοιη ἀΐβραβι δ ἴῃ Ππἰρίοι5 σοη- 
ἄιυςι οὗ {πὸ 96 νν8; 88 8130 ἔγοιῃ [6 ουβίοῃμ, τηρη!Ποηρά 

ἘΞ 80 ΤΗυοσγά. 4, 47. δυῦ ἤη. ἄνδρας διῆγον διὰ δυοῖν στοίχοιν 
ὁπλιτῶν---καὶ παιουμένους καὶ κεντουμένους ὑπὸ τῶν παρατεταγμέ- 
νων, ἷ. 6. (88 νν6 838Υ) γαπηὶπρ ἐδλε μαμπείοί. Οἡ ΜὨΪΟὮἢ ρᾶθ88ρ6 Ϊ 5 
ἢδνα Οσοδβίοη ἴ0 ΘΟ ΡΑΙ ΒΈΥ ΓΑ Ϊ 5. ΓΔ ΔΓ ΟΠ 68 οὗ δηϊὶθΐ δι ΠΟΙ5. 
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Ὀγ Ρεΐσβοιιβ, οὗ ἴῃς Βοπηδη ρονθγηοῦβ ἰ0 ράᾶ88 ὈΥ͂ ΔἢῪ 
σοηάυοί ψὨϊοἢ αἸά ποί ἀἰγθου Υ ἰοη ἰο ἀορταάθ (ἢ6 
αἱρσηΐν οὗ [ὴ6 Βοιηδη Ὠδπιθ, οὐ θα κθη 118 ᾿πἤυπσηςο, 
10 ογδγ {παΐ (6 γόοκθα τὶρης θ6 88 ΘΑΞΥ 88 ροββ10]6 
ἴο {Ὧ6 ῥγον:ηςσ 18. ἷ 

18, ἡμέρας ἱκανὰς, α σγοραὲ πιαην ἄανϑδ, ἃ σοοά ιυλίζο. 
566 {Π6 ποῖβ οῃ Μαείί. 28, 12. ᾿Αποταξάμενος, δἑἀαϊηρ 
αὐἶθι. 8,486 [86 ποίβ ου Μαικό, 46. Κεγχρέαις, (ἢ 
Θαβίθγη ροσί οὗ (ογηί. (δ6ε δίγαρο, Ρ]ηγ, ([61]8- 
1108, ἀπ Οἴμοῦ ψΓΙ6 1.5.) ΤῊΪΒ ΠΥ Ὀ6 ΓοοΚοηθά ἢ 
(Π6 οἴοΥ Ὡδη165 οὗ ρίυγαὶ! ἔογη, οὐ σῇ 866 (86 
ὨοίΘ οη 17, 18. ᾿ 

18. κειράμενος τὴν κεφαλὴν. ΤὮδ πηἀα]6 νογ κει 
ρᾶσθαι ἀδποῖαβ ἰο δ΄αυο οπεδοίξ, ΟΥ σαυβϑθ Οπθβο} ἴο 
Ὀ6 βῃανθά. δε Ὦγεϑισ. ἀ6 Ν'. Μ. ρΡ. 807. δπὰ ΑἹ- 
ὈΘΓῚ οα {}}15 ραβϑϑᾶρθ. Βαὶ ἢ αισϑίϊοῃ 15, ἐο τυλοπηι 
Ὑ6 ἃγ6 [0 γεΐδγ (ἢ ψογάδ Τὸ απ, ΒΔ} πηδῆγ (οι- 
Ιηδηΐαίοτβ. ΤΏ18 15 ἃ ροϊηΐ, πονανογ, ἰπουρῇ [η(τγ]- 
οδίθ, οὗ ἴοο Π||6 Πηρογίδησθ [ῸὉΓ πη6 ἴο δχϑιηϊηθ δἱ 
αγρο: δηά {πογοίογα 1 πιυδί σοηΐθηϊ τγβ6 } ὙΠ ἢ 
οβδγίηρ ἃ σοιῃροπάϊυμῃ οὗ ψῆδί 85 Ὀθθὴ Ὀγουρῆς 
[ογναγ ἴὴ 1Πι|πἰγαϊίοη οὗ [ῃ6 50] 6 οἱ Ὀγ Κυϊηοοὶ δηά 
οἴδιογβ. 

Μοϑῖ οὗ ἔβοβα ψῆο {Π|ηΚ 10 ΔΡΡ]Ι Δ Ό]6 ἰο Ῥαῃ], 
δά ἰ(ῃδὲ [Π6 νον ἴῃ 4αθβίοη 88 ἢοΐ οὁη6 οὗ Ναγἃ- 
ΓΟΙΒΏΙΡ, βίησθ {Π6 οὈ]χαιίοη οὗ 11 σου] οἠἱγ θ6 [0}- 
ΒΘ τῇ Ζ6γυδαῖθπι, δηά 1ζ 15 ἢοΐ ργοῦθδ Ὁ] 6 {παι Ῥϑὺ] 
νοῦ ἃ ἤᾶνο Ὀουπά ΠΙΠ861 νου ΑΓΠῪ ὈΥ ΔΎ βυςῇ 
τἰίπ.8] σογοηοηυ. μὰ 85 ἴο Ασοίβ 21, 28. ἰῃ6 βυδ]οοί 
οὗ {Π6 ρᾶββᾶρε 185 ἃ γον οὶ υηάἀογίδκθη νο] ηίδ ]γ, 
θυΐ δἱ {π6 ᾿Ἰηβεϊσαίίοη οὗ (6 Αροβίϊε8.5. ῬὙπογαίοσγα 11 
9Που] ἃ ταίῃογ 86 ἴο ἤδνθ Ὀθθῇ ἃ οἱυΐέ νον ; 88 18 
{Π6 ορἰηίοῃ οὗ δα] πηαβιυ8 ἀδ (ὐοπηᾶ, 710. ὙΠο Οὔβογνθβ 
{Πδὲ βιιοἢ νον 8 Ψογα οἴἴϊθη υπάεγίακθη ὃν ἢ 6 6008 ; 
88» [ὉΓ ἰηβίδησθ ἤθη ὑγανθ] Πρ, ποΐ ἴο 5ῆανα {ΠοῚγ 
μοδὰβ θϑέογε [ΠΘῪ διγινθα δί ἃ οϑγίδι) ρἷδοθ. διιοῇ 
480 ψΈγΘ ἴΠ6 νοῦ8, ΟΥ̓ δηδίῃεπ)αϑ, ὈΥ ΨψὨϊοῆ {ΠῸῪ 
Ὀοπηά {πΠαπηβοῖναβ ποί ἴο ἰ4Κα ἸὈοα οἵ ἀτγίηκ {1} (ΠΟῪ 
Πδὰ εἰἴξδοίεβα βοιηθίπιηρ τ ΠΙΟἢ ΠΟΥ Ρυγροβοά. ὅ66 
Αοἰβ 28, 14. διιοῦ ἴοο ψ6γα υπάογίδκθη δίϊογ τοςο- 
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νοτὶηρ ἔγομη ἃ ἀἸβοσγάθι, οὔ βεϊηρ ἀο! νογος ἔροτα ΔῺΥ 
οἵἴποι Ρ6.1}. οὐ σδ δι). δθὸ ΨΦοβερῇ. Β. 42, 1,1. 
Νοῦ ψογὸ πον ὑπ Κη ὄνθὴ Διροπῇ (6 ἰοηέϊέδα. 
ΤΒοβο ἯΠῸ γοσονθγεὰ ἔγοι ἰοηρ ΟἸΒΟΥΩΟΥ, ΟΥΓ ΨΕΓΘ 
ἀε!νογοὰ ἔγοιν δΏΥ στεδί μεσ], οὐ ψδο μα ᾿ 
ΒΏΥ Ὀδοχροοίοα ροοά, 866 ἰο σοπϑεογδίθ δηά οΠδ 
τρ ἴΠ61γ Πδῖῦ ἴο (ῃ6 σοάβ, νῇο ἢδά ργϑβογνβα (ἤθε. 
80 ΖΨυν. δεῖ. 1Ὁ, 8. (ὐἀδιιάρηϊξ τδὴ1᾽ νου ]οΘ βᾶ90 Οὐδυσυ 8 
ΒΘ6ΟΌΓΙ ὨΔΓΓΑΓΟ ρος ἡδυίθο. Δτγίθη!. Οηϊγ. 1, 28. 
γαυαγήσαντες μὲν γὰρ ἣ ἐκ μεγάλης σωθέντες νόσου, ξυ- 
ρῶνται οἱ ἄνθρωποι. 866 ΤΏΟΓΘ ρΡᾶβδαρθβ ἴῃ δ οἰβίθίῃ ; 
ἴο ψ ὨΙΟὮ 1 δαἀ ὨΙΡἢ1]: ἂρ. Ατἰῃθη. 226 Α. κομὴν τρέφων 
-ο-Ο ἱερὰν τοῦ Θεοῦ. Ἰϑυγῖρ. Βαςσοΐ. 467. λον ἐλά α αν 
τῷ Θεῷ δ᾽ αὐτόν τρέφω. ΨΙρ. νη. 7, 894. δδσγιιπι 
ἰδ ράβαθες ογίηθι. 

Βυΐ 85 5:6 ἢ 4 οἱυνὲξ υοιῦ βϑάνοιιΓβ ἴοο πιιοὶϊ οὗ Ψε ν]8ἢ 
δῃά (θη ππΔΏΠ6Γ8 δηα ουδίοιηβ, Ροί δηα Ὑ οΪ 
ἄδνιβα δῃοίῃογ πιοᾶθ οὗ ἰηϊογργοίδιίοη, ψῆϊςἢ, Πον- 
δνϑῦ, 15 ἴοο ᾿ιδιβῇ ἴο Ὀ6 δάμη64, ΟἾδΠοΓγ ἱπίσγργο- 
(6γ5, 1 {104 ποτα τρί ]ν (Ὅ]]ονν {π6 Νυϊρδία δπάὰ 
ΟΠ γβοβίοιῃ ; δηά, τοπιονίηρ {Π6 δῖορ δίϊονγ ᾿Ακύλας, 
τοίοσ Ἃ(η6 Ψογά κειράμενος, ὅς. ἴο “φμίέα : πὨΪΟΝ 
τηοάα οὗ ἱπίογργοίδιίοη 15 ἄνοιιγθα Ὀγ (6 σοηδίγιο- 
το ; δηα ὈγΥ 10, πιογθονοι, 4} {π6 ἀ ΙΒ ου}168 δι θηά- 
δηῖ οἡ {Π6 Πγροίῃαδβιδ, ᾿ ΠΙΟἢ βυρροςθβ Ραιιἱ] το "6 {πΠ6 
βυδήοοί οὗ (ἤε8ε νογάβ, ἃγ γεηονθα. δε δὰ ποῖ, 
δοψονοσ, νἰτἢ Οτοίϊυβ, Ηδιοηάᾶ, δοῃ!]ούςηθι, δηά 
οἴδεῖβ, [0 υπαθγβίδηα ἃ νον οὗ Ναζαῦ θβῃ!ρ, θὰ ΐ (88 
ΑἸἹΡοει, Ηβθυϊηδηη, δηα ΗἩρδιηγίσἢδ πηδ πίδιη,) ἃ εἰυϊέ 
νον, υπάογίακοϑη Ὀν Πίαϊ, εἰ ἤοῦ οἡ δοσουηί 96 ἀε]1- 
νΟΓΔΏΘΘ ἵτοπὶ 8] οθδ5 ΟΥ̓ οἴδδὺ Ρ6γ], Οὐ ὁπ. δοοουηΐ 
οἵ βοπηδϊῃ!ηρ σοοά ψςἢ παρροηθϑά ἰο πίῃ. (Κυϊη.) 

Ψαοκηδθγ, ἴοο, 086 ΟΡΙΠΙΟΏ οὐ διοὶ ἃ ροϊπέ ἐδ 
οὗ ρτϑαί ψεῖρῃῖϊ, τοίδγβ κειράμενος, ὅζο. ἰο Ααιϊα. 

ς 10- 921. διελέχθη τοῖς Ἰουδαίοις, αἀἰδοομγδοα τιηΐο. 
ρα (Π6 Ὠοία οὨ 17, Φ. Οὐκ ἐπένευσε, πο απημϊέ. 
ΤΗῖ8 βρη! ῆοδίίοῦ 186 ουπά δοίῃ ἰῃ τἢ6 (ΟἸἰαβϑιοδὶ 
ΓΙ 68 (866  εἰ8.) δηὰ {δ ΟΙά ᾿Τοβίδηηθηὶ. Εἰς 
ἸΙεροσόλυμα, αὐ ὕζονιιβαίοηι. 866 8, 40. δηά Μείϊ. 9, 
28, Πεοιεῖν ἑορτὴν, ““ἰο οοἰουγαῖβ (μα ἔδαϑι." ὅθε 
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{π6 ποία οὐ Μαίί. 26, 18. Τῇ ῇααέ ἴδαϑι 156. Π6γὰ τηϑδηΐ 
σδηηοὶ ψΊ σογίδ! ἰγ θ6 ἀδίοττηϊηθα. Βυΐ ψ͵ πιᾶΥὺ 
ΒΌΡΡΟΒΕ {δὶ Ῥ0}᾽ 5 οἰ! ϑῖ θυ Βιη 658 ν88 ἴο σΟΏΝΘΥ [86 
ΤΏΟΠΘΥ ΠΟ] εοἰεά ἴον (Π6 το θῇ οὗ τη6 ροόοοόγογ (ἢ γὶ5- 
(1205 δἱ ψογυβϑαίΐοση. ὅ66 ἔοῃ. 1δὅ, Φ6. Πα ψνογὰβ 
8Γ6, ἤόονανοσ, ποῖ ἰουπά 1 βϑοπη6 ἔονν Μϑ85. δηά οι- 
ΒΟ; 8η4ἃ 86 Ὀγ Βοηρεῖ, Ηδυμηάηη, Βοοῖ, Ηροιη- 
Τὶ ἢ 8, Δα Κυϊηορὶ, βυϑρεοίεα οὗὨ Ὀεοῖηρ πιογὸ δα ϊ- 
{1005 ἔγοτα (ἢ6 τηλγρίη, δηα τηδθ ὮΡ ἔτουι Αοἰβ 20, 
16, 19 ὅς 41. Βυΐ {ἢ18 566 Ππ|8 γοϑίίηρ ἰοο τς ἢ Οἵ 
{π6 δυι ποῦν οὗ ἃ ἕν Μδν. 

4ῷ, Καισάρεια. Α ἰονῃ οὐ {ΠπῸ 568-σοαϑέ. δ6α (ἢ 6 
Ὠοΐα οἡ 8, 40. ᾿Αναβὰς, ““Δηα δανηρ ρσοπθ υὑρ.᾽ 
ΜΠ ογ δοίη (ὐοπιηθηίδίογβ, 8ἃ9 (ὐδπιογαγ,, δ6 
θ)1οιι, ἡ οἱ, (αἷον., Ηρυμπᾶηη, Ὠοάᾶάν,, Τ] Δ] θτηδη, -. 
Βοοκ, απᾶὰ Κυϊπηοοῖί, τοί τ ἰο σβδαγοα. Βιιῖΐῖ {18 
Τοηθγο5 {Π6 σοηῆγπιδίίοη οὗ δχϑρ]θ5. Απᾶ νψ6 
πυϑί ἐαΐα 70. σγαπέοα ἰτἰῆαϊ [ἢ 6 ΟΙΕΥ νν85 01} Πρ 
ΔΌονα {π6 ρογί (συ μοῦ ἰ8 ποὲ {ἰΚοῖἶγ), ογ {μδὲ ἐῆα 
Ομμγοῦ ννὰβ 850 51υδ᾽δά ; ψηϊοῆ ψου]ὰ 6 Οχίγο πον 
{τἰριὰ. ΝΕΙΓΠΟΣ 15 1( σογίδιη (ἢδὲ ἴΠ6ΓΘ τυα8 ἃ σΠγοῆ. 
Βαβι 468, ἢον" σδὴ {6 δχργοϑϑίοῃ καταβαίνω Ὀδ6 γὑτγο- 
ῬΟΓ, 88 864 οὗὨ ἰγᾶνβὶ ]!ηρ ἰγοπὶ ἃ βοαρογί- ἴον, ΠΚῸ 
(κβαγθα, ἴο Αημοοῦ ἢ [ {Πογοΐογα ρῥγοίδγ (Π6 τοῦθ. 
οἵ ̓ πίογργείδιίοη δἀορίθα ὈΥ 8οη6 δηϊεηΐ δη4 ᾿]ΔΏΥ 
τηοάογηῃ (οιμμηρηίδίοΓβ, ἃ83 ΒοΖα, ατοί., Μον., Εο- 
86ηπη1., Βοϊοδατγά, δοῃοῖί, Ηεοἰηγίοἢ8, δηά οὐἤοσβ, ν ἢο 
ΒΌΡΡΙΥ εἰς Ιεροσόλυμα. “ΓὮ 5 ΤΏΔΥ πα 664 5661 βοιηδ- 
Ψἢδι ΠαΙβὶ,, γαῖ 18 πηιιϑί Ὀ6 τοιηθιη θογοα ἰῃδί οί 8 
ἔονν {Π!ηρ8 86 80 ἰὴ ἴ6 Νὰνν Τοβίδηηθηϊ ; δῃά ἀνα- 
βαίνω 18 (γα οἴξῃ ι864] 4050 6} οὗ ρσοίηρ' ὉΡ ἴο 
7εγυβαίθμ, δηά καταβαίνω οὗ ρσοίηρ το (ἤθηοο. 
ΝΟΙ ἰ8 (ἢϊ8. υποχϑρὶ θα ἴῃ (ἢ6 (ἸΔ881ς 8] ἩΓΙΓΘΟΓΒ. 
ΧοΠορ ΟΣ 1868 (ἢ6 Νογὰ τη {Π6 νΘΓῪ 88Π|6 86η86 οὗ 
(πο86 ρσοίϊηρ ἔτοπιὶ ατγοϑοςθ ίο πα σϑρίϊαὶ οὗ Ῥεγβίδ. 
866 Απδῦ. 1, 1, 9. Ηἰβι. Φ, 1. 9,10. Αη. 1, 4, 12. 
Ηϊβι. 4,1. Φ. 1, 5,1. 1, 4., 2. Δα ΤΠΔῊΥ ΟΥΠΘΓ ρ085- 
5Ερ65 τοίου ἴο ὈΥ ϑίῃγΖ 10 18 [6χ. ΣΧοπορῆ. ἴῃ 
νοσθ. Βεβιάδϑ, 88 (6 ψογάϑ εἰς Ιεροσόλυμα ἢδνα 708 
Ργαςβάαά, ἴἰ 18 ποῦ νοῦν ἢαγβῇ [0 τερϑαΐ ἰῆθοιῃ. Καὶ- 
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06], ἱπάοοά, δηἃ βοπηθ οἴἤαγβ, ἰγοαΐ {πο86 ψογάβ ἃ8 
ποῖ ραπυΐϊηα; θυΐ {Π6ῚΓ ΟΡΙὨΙΟῊ Γοϑίβ ΟἹ ΠΊΘΓΘ 8115- 
Ρἰοίοη, υηβυρρογίθα ὈΥ ΔηΥ ῥτγοοῦ. 

“24., ᾿Απολλως. Α ἢδπ1|6 σοηίΓγαοιοά ἔγτοιῃ ᾿Απολλώ- 
ψιος (Π]οἢ 15 τοδά ἴῃ {ἰπ (οά. (δηῖ.); 88 Ῥρογρήτας 
ἔγοὰ ραρλνγοά 5, ἀηαὰ Αἰγέοπιαβ ἰτοιὴ “4 ἰοπιοηῖμς. 
ΟΥ̓ (Π18 Αρο]!οηῖι8 πηθηςοη 15 480 τηδ46 ἰη 1 (ον. 1, 
12. 8, ὅ 564ᾳ. ψατο ῥδὰϊ βρθῖκβ οἵ ἴῃ6 ἰαθουγ ἢ6 υη- 
ἀεγνθηΐ ἴῃ {Ππ6 ᾿ηϑίγυσίοη οὗ τ[Π6 (Οὐ Δη5. (1 
(ος. 4, 6. 16, 14.) ὅ66 δίοτν, Νοί. Ηϊ8.. Ερί8:. λυ!. 
ἴη Ορυβο. Αςδά. 12. Ρ. 942. ἀπά ἔταιι8, (ὐοτηπηθηΐ. ἴῃ 
Ερὶβι. 1. 824 (οτίῃι!. Ῥγοΐθρ. Ρ. 8ὅ ὃς 659. ΓΈένει, 
ὃν δὶνέδ, ἰ. 6. ΠΟΙΙΏΙΓΥ ; 88 ἢ 18, ὁ, Οὐχ {{|6Ὸ εν οὗ 
Αἰεοχαηάτγία 866 (ἢ6ς ποίΐθ οη 606,9. Τῇδῖ πηοβίῖ ςοἰ6- 
Ὀταίθά εἰν οἵ Εσγρί δροιηάθαὰ νι ἢ πηθῃ οὗ ᾿ρᾶγη- 
ἵηρ, Ὀοιἢ ψ6ν8 δια (θη 685. (Κυ!η.) 

9 4., ἀνὴρ λόγιος, αἢ οἰοημοηὲ πιαπ. ῊϊΪ5 ἰδγιη ννᾶ5 
Ὀγ {6 Α(ἰές5 τι564 ἴῃ {Π6 56η56 οἵ ἐϊέογαέμδ, ἀοοξειδ; 
λόγος ΟΥ λόγοι βρη Ἔγηρ ἐδέξογς, οὐ ἰϊογαέμγο. Βυὶῖ 
ἴῃ (πΠ6 σοπιηηλοῦ αἸαἰοοί 11 ἀρποίοα οἰοφμθηέ. Τὶ τηᾶγ 
πού θ6 υπῃἰηϑίσιςίινα ἰο {866 (ἢ6 οΓάδγ οὗἉὨ {16 νϑτι- 
ΟΙ18 586868 οἵ λόγιος. [{ ΒΙσηϊῆσα, 18, δὴ λίδίοτίαη ; ἃ8 
ἴῃ Ηετγοίοί. ὦ, 8. Αἰγυπτίων λογιώτατοι: Δηἀ 6, 187. 
λόγοι Ἑκαταίου, ἠϊδίογία Περαία. Ὠϊοηγ8. ΗΔ]. 1. ρΡ. 
.06. τῶν λογιοτάτων ἀνδρῶν. ῬὮΠ]ο 1096. τῶν κατὰ 

τὴν Ἑλλάδα λογίων. 4άΪγ, ἰδεαγηεά, ογιάϊο; ἃ5 ἴῃ 
Ηδεγοάοι. 2, 77. Αἰγυπτίων λογιώτατοι: δηὰ 4, 46. 
2. ν. Η. 16, 20. οἱ τῶν Ἰνδῶν λόγιοι. Ηεοτοά. 1, δ, 
4, ϑαΐγ, εἰσφιιθηέ; ἃ8 ἴῃ ΨΦοβορῇ. 17, 6, 2. ἹἸουδαίων 
λογιώτατοι καὶ τῶν πατρίων ἐξηγηταὶ νόμων, ἐπίογρτγε- 
ἐκ γ8 07 ἐὴδθ δογίρίμγ 65, λογίος Ὀδίηρ ἰΠογο Ἰοϊμοα ἢ 
δυνατὸς ἐν ταῖς γραφαῖς. ῬΏΙΟ 1227. μικρὰ νόσου πρό- 
φάσις ---- οὐ τὸ στόμα καὶ τών πάνυ λογίων ἀπέῤῥαψεν. 
ΤΠΏυ8 ΜογουτΥ ψὰ8 οδ]]εὰ Ἑῤῥῆς λόγιος. Απάὰ 80 
Ηοτν. (ον. 1, 10, 1. Μδεοιρὶ δοσηάθ. Απά {5 
ΒΘοη9 ἰ0ὼ Ὀ6 {ῃ6 86η58 ἰῃπ (Π6 ῥγαβθηΐ ρᾶββᾶρε. 
(Κυΐϊη.) 5 Ἰηϊογργοίφεοη θοίῖογ δοσομηῖβ ἔογ {Π6 
ΡΓοίεγθηοθ ρίνεῃ ΟΥ̓ Βοιη6 ἴο Αρο]]ο5 ονοῦ Ραυϊ, 
ψ ἢο ν88 Ἰηάθοα βδηάἀαρδα νι ρῥγοίουηά “6 ν]8ἢ ἰρᾶγη- 
ἱηρ, Ὀυΐ ὈΥ ΠΟ πιοδη8 οἰοαυθηί. 866 1 (οσ, Φ, 4. 
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4 (οἵ. 10, 10.11,6. Τὸ {6 ρῬᾶββᾶσϑθθ αὔονϑ οἰϊθὰ 
ἴΏΔΥ ὃ6 δἀάρά Ρ]υΐ. 1, 646 Ε. (ηοϊεα Ὁγ ὙΥ εἴ5.) λό- 
γιος ἐξ᾽ ἀφώνου γενόμενος. δοπια (οιητμηθηίδίοῦβ, ἢον- 
ΘΥΝΘΓ, 85: σὴ ἴο λόγιος [ἢ6 56η86 οὗ ογμαϊέο, ἰραγηφά, 
να }} νογβο 1η τἢ6 “ΖΘ νυν 8 το] ρίοη : δηή (ἢιτι5 {Π6 
ΜΟΓ5 δυνατὸς ἐν ταῖς γραφαῖς ΜΠ 06 Δαἀάδα ὈγΥ ψἂν 
οἵ οχρδηδίίοη Βιυΐ (18 866Π18 ἃ [688 τοῦδ} |6 πηοάθ 
οἵ ᾿πἰογργοίδίίοθ. [{15, θονανοῦ, οἴθη ἀπῆοα! τὸ 
ἀδοίάθ ψῃϊοὶ. οὗ ἢεβ86 86 868 βῃοι)ὰ θὲ αϑββίρῃβᾶ ; 
Δ {Π6Γ6 ἀγα ποῖ Ψδη Ωρ ρᾶϑϑᾶρθθ ΨΏΘγα ὈΟΪἢ ΠΊΔΥ 
να θθθη ἰηϊοηἀθά. ὅδ {Π|Ὸ δχδιηρῖεβ βἀἀιυςσρά ὃγ 
ΕἸβδηογ, Βαρίοὶ, Κγρκο, ΝΥ εῖβ., δῆ [οθϑηθυ. 

25. κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου ΒΥ (ἢϊ8 στὸ 
846 ἴο παροιϑίδης, “1ηϑἰταςίοα 1η (6 ἀοοίσηα οὗ ἃ 
Μεββιδὴ," ὈυΓ ποῖ ἴῃ 1ῃ6 ἀοοίτίης οὗἉ εδις (Ὠγιβ ; 
ἴον ΑροἹοβ δον ΟἾΪΥ (ἰἰ6 ἀοςοίγης οὗ ΨΦοῇη, νῆο 
βαρί!Ζρα εἰς τὸν ἐρχόμενον, ργοΔΠἢ 64] τορθηίδηςο, δηά 
ΔηΠοιηςοα {ἢ6 σομῃηρ οὗ {Π6 Μαβϑιαὶ). (ὅθε Μϑαοιϊ. 
8, 2. οοιηρατθά ψ ἢ Αοἰβ 19, 4.): ψἤθγθαβ, ὈΥῪ {{18 
ΠΟΥ ασομγαΐίο ἱπδέγμοίίοη Μἰϊοἢ ἢδ τροοὶνθα ἔτοη 
Ἀφᾳυμα απ Ῥγίβο 4, τηυϑί ΡῈ υηάογβίοοα ἰἢδὲ οὗ {Π6 
Μδοββιδ8ῃ1ρ οἵὗἉ ζ68118; δηά νψῇδι ἢ [δ βπ]οϊηθα ἴο 
Ὀ6 ἐΠἐνεὴ Δα ρῥγδοίϊβθα. [1{ πιιιϑὲ ὕ6 ορβογνοά, 
ἴοο, (δι ΓΚΕ [88 πυιϑοα [6 ἴδγῃι Κύριος, ὈΥ ψΠσΝ 
}ὲ818 νγὰ8 σΠΙΘΗΥ ἀεδίρηαίοα, ᾿Πο σῇ ΑΡο]]05 ἐδοη 
Κηδν ποί (Παΐ “68118 νγὰ8 1ῃἢ6 Μρβϑ1 Δ}. 

Κατηχείσθαι ἢδ5 ἤρα 8 Ρ7ῸΡΕΙ ιρηϊῆσαίίοῃ, 
ἐαιιρἢέ, ἱποίγιοίοα; ἃ8 ἴῃ (ΟὐΔ]. 6, 6. Ἰοπι. 9, 8. 
ἌΡοΪΪοΒ νναβ, [ἴ 8668, ἰδ ρσῃΐ δηὰ θδριΖοα Ὀγ βοιηὸ 
ἴον ψῃ0 δά Ὀδ6θη ἃ ἀϊ3ςἰρ]6 οἵ Φοϊη ; δηὰ, ᾿πβαπηβά 
ἢ δγάουν 8η4 ΖΘΔ] ἴῃ [ἢ 6 ργοραρδίίοη οὗ ἴγὰι}}, π6 
{ταν ] ] 6 ἀροιιῖ ἴον ἰΠὰϊ ρυγροβθ. ΟΥ ὠδδις 6 Πδ84 
20 οσογίαί πη 116 ]]Πρθησα ; δἱ ᾿θδδέ, ηοΐ οὗ ἢΪ5 Μ6βϑβ:δῇῃ- 
ϑἢ!|ρ. δθθ {{Ὸ ποίβ οἡ Μαίϊ. 11, 2. δηά Δοίβ 109, 1. 
(Κυϊη.) ᾿ : 

25. ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀ. τ. π. τ. Κ. ““ ἀϊδξεουτβοᾷ 
δηὰ ἰαυραι," ἄς. ᾿Ακριβώς,Ἑ αοομναΐοῖν, Ὀοϊῃ ἴῃ 

τ Βρ, Βῃειίοςκ ἰεγα δίι τ} 68 αἱ ἀκριβῶς, Νλοἢ ἢς 15. ρμ᾽εδβθὰ (ο 
τεηΐονῦ ρεγζεοίψ,. Απὰ ἢς 85Κ8 ἤονν (Πδῖ σου]ὰ θα ; Θδβρεοῖβ!ν 85 δ᾽ 
{πε πεχί νευδὲ Δᾳα δὰ Ῥγβο 8 ἀγὲ δαϊὰ ἴο ἴδια ἰηϑιγυοῖοαὰ πε 

ΝΟΙ,. Ιν. Φ 
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ἀοοίτίηδ δηᾷ ἰῇ γθαϑοπίηρ. Τὰ περὶ τοῦ Κυρίου, “16 
{πηρ8 σοησογηίηρσ ἴμ6 [οτὰ." ὅο ΖΕ βο ιη. ἈΠ ,4]. 8, 
10. τὰ περὶ βίον. ὅ66 Μυηίίθ. Νον ΠΡ ΤΣ 88 
ἴϑδομίηρς τἤθπὶ (ἢλὺ 1ῃ6 {{π|68 οὗὁἨ {π6 Μεββϑίδἢ ΨΘΓΘ 
ΔΙΓΡΔΟΥ αἱ πδη4, δηα Θχῃογίηρ {6 ἴο Γορθῃΐδηος 
δηὰ σγεο[Ὀγιηδίίοης ἢ ογάθὺ ἴο ἃ ἢΐϊ τγϑοθρίίοη οὗ ἰἢς 
Μεββίδαῃ. δε Μαεαίί. 8, ἃ ἃ 8.(. Αῃηὰα μἢε, Ρεϊηρ 
ρονψογίι] ἴῃ (ἢ6 δογιρίυτγοβ, γος ] θα ἴο {Π 6} ΠΟ ΠΊΟΥΥ 
{Π6 Ῥγορμδοῖθβ οἵ τῃ6 ΟἸὰ ᾿οβίδεηθηΐϊ σοποογηιηρ (Π6 
Μεβϑβιδῇ. β 

ΤΙο βάπτισμα ᾿Ιωάννου 18 Ρυΐ, ὈΥ βγπεοάοοσδο, ἔος 
{πΠ6 ισλοίο ὁΥ᾽ “οδηα ογαϊπαποθθ. ὅε6 ἰῃ6 ποῖίβ. οὔ 
Μεαῖιί. 21, 26. (Κυϊη.) [{ 18 ροπογαι! Υ Βυρροϑϑά ἰἢδὲ 
6 δὰ δϑϑθὴ ὑδριϊζεὰ Ὀγ Ψοΐη [}π|5611: θυΐ (}}8 
τηιιϑὶ να ὈΘθη ἰΘΠΓΥ γοδγβ θοίογο δηὰ ἴ 18 Ὡοΐ 
ΡΙΌΌΔΌΪ]ς {Ππαΐ ἀυτγίηρ {πὰϊ {{Ππ|δ ἢ6 δοιὰ ἢανα δο- 
4 ϊγοα ηο Κπον]εάρε οὗ (γι βιδηγ. [τ βῃου !α γα- 
1Π6Γ 566Π1. {πὶ [6 δὰ Ὀδοη ὑαᾶριϊΖοά ὈΥ οἣθ οὗ 
Ψο πη 8. ἀἰβοῖρ! 68: δπὰ ρει Ρ8 ποῖ νΘΓῪ Ἰοηρ Ὀδίογα 
{Π6 {Πππ|6 Π6᾽ 6 βροΐθη οἵ. 

26. ἤρξατο παῤῥησιάξεσθαι, “ ρτοοσοοοά ἰο βροακ 

4Ά0Υ76 μον[εοιἰν. Ἧδε πουϊὰ ἐπεγείογε τεδὰ οὖκ ἀκριβῶς ; ἀρὰ Πα εὕρ»- 
πὐρφν {86 οὐκ ἰο πᾶνε Ὀδοη αὐϑογρεα ΌΥ ἴα ἔοἰ οὐ ηρ; ἀκ. Αηὰ εἰνὲα [48 

ἢ δρργονεὰ οὔ ὃγ ὦ. Υακεῆεϊ ἃ δὴ Μαγκίαπα, ννῆοὸ υδῖηκ τμετο 
8. ἃ {Κα οπ)δδίο ἴη Αἴΐεη. Ὠεΐρηῃ. Ρ. 91. ννῆεγο, βρεβδκίησ οὗ (ῃς 
ὨΦΟΚΒ οἵ δἰνε}}- ἤβἢ, 6 βᾶγβ ἴΠΕΥ̓ ὉΓῈ δυσκατέργαστοι, διὸ τοῖς ἄσθεν- 
οῦσι τὸν στόμαχον οἰκεῖοι. Ηδτε ἴΠ6Υ Γεδὰ οὐκ οἰκεῖοι. 
Βυῖ [ οδῃῃοῖ δβδοηϊ ἰο {ἢπε56 ἰδαυηθαὰ Ογἰς8 ς ἔογ ἀκριβῶς, ἴῃ τὃς 

Ῥτεβθοηϊ ραϑ5δρα, 4068 ποέ δἰ ηΪὙ ρογ[ειἐΐν, Θβρθοῖδ!γ ἴῃ ἴπδὶ δῦδ6ο- 
Ἰαΐα δοςεριίαιϊοη ἴῃ νι οὮ (ΠΟΥ ἅτε ρῥἰθαβδοὶ ἴο υπάογβίδηα ἴἴ, θὰϊῖ 
οατεμιίίν, αἰ ροηίίν. Απὰ ὈΥ ἴδ τὰ περὶ τοῦ Κυρίου ἰδ Ὠοὶ τηδδηῖ 
πε σοερεὶ, Ὀὰὶ {Π6 (Ὠὲημβ τε ἢ ἰτοαίθα οὗ ἃ δανέοι. 

ΤΏρη 858 ἴο βιιρμοδίηρ ἃ δὺ] Δ 0]6 (ο πᾶνε Ὀθθῃ δὐυβογρθθὰ ΌΥ͂ ἃ 5' πγ3» 
αν οὔθ ἐοϊἰοιοϊπᾳ, ([)18. ἰδ ποῖ νϑῦῪ ΟΥΙ[ἰο 8]: ΠΟΥ ἰδ ᾿ξ βιρρογίεα Ὁ 
Αἰποπευβ; ἔογῦ ἱπουσῇ τἢαὶ ρᾶβϑαρα ἰδ ὑπηαουδίοαν οοτγυρῖ, δπὰ 
οἱἧλέ 0 ΘΆΤΓΥ (ἴἸ6 δεηδ6 βυσρεδῖοα ὈΥ Μαικίαυν ἃ δηὰ Ῥδκεοῆοα, 
ΤΏΔΥ ὃς οἰησηαεὰ ἴῃ ἃ ἔἈΓ Ὠ}} 6 ΠΠΔΏΠΘΡ, δηὰ δα τόσο (Ἰαβεϊοδὲ 
Ογεεῖς, β᾽ ΡΙΥῪ ὉΥ τεδάϊηρ.. ἀνοικεῖοι. . 6 ἀν τνῶ8 δὐβογθεὰ Ὀγ ὁν 
ῬΓεοδάϊηρ,, 88 ἢ ἃ (ῃουδδηὰ οἴ ογ ἰηϑίδησοθ, [{ ρεγῆαμβ ἅγοβα ἔγοιῃ 
ΒΟΙΠΒ Γἰϑ Πἀεγβίδησίηρ οὔ ἴπε σοηθρίγυοσίΐοη. Α8 ἴο {Π6 ττογᾶ 
ἀνοικεῖος, ἰἴΐ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ρΟΟα διῖῃοῦβ, οϑρθοῖα! γ ἴΠπα ᾿δίοῦ ΟΠ 68; 85 
ΡΙυΐαγος δηὰ δγηθοΐυβ. 866 δίθρ!. ΤὮεβ. Νον. Εαϊῖ. ρ. 6048. " 

ψ 
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τευ." Ὑπό 18 Βοῦθ, 85 οὔθ, 8 ρ᾽οῆββ οὗ 
ἤρξατο. 8660, 97. 18, 46. 

40. προσελάβοντο αὐτὸν, ““ἰἰδοῃο4 πὶ ἰο {ΠΕ 
ΒΟΟΙΘΥ, γοοοινεα ἢ ᾿ηΐο (86 πυμθογ οὐ (τ βε18}8.᾿ 
ΤῊΙΘ σψογά ῥγορουῦϊν βρη ῆθβ ἰο δἰΐδοἢβ. ΔΩΥ ομβ ἴο 
ΟἿ ἸἰοΓαβῖ, ἃ5 ἃ ἴθ ον ΟΓ ὨοΙροσ (Αςἰβ 17,5.); Ὀυΐ 
Βεγε, ““ἴο ραὶῃ ονδὺ 85 ἃ (6 }1ὁνν ΟΠ γι βεδη." 

97. Αγροίϊοβ δα Πεαγὰ ἔγουν Αφῃα δηὰ Ῥυίβο 8 
οἵ νἱιαῖ Ῥδαὺϊ αὰ ἀοῃβ 1 Δοίμθδ, βορϑοίϑιὶν δὲ (ος 
τἰηἰῃ ; δηὰ Ὀεοίηρ δέων πνεύματι, ἢ6 8 ἀϊδροβαά ἴο 
0 {δι6γ, Πορίηρ {πᾶ ἢ6 Βῃου!α Ὀ6 Θηδθ] θα, ὈΥ γαὸ- 
Πρ [η6 Ψψ6νν8, ἰο τοηάθῦ Ὧοὸ {Π||1|6 βογνίςθ ἰο (ἢ6 
ΟὨγβεῖδ) σβ56. (Κα η.) [Ι͂ἢ {18 γϑβοϊυἐΐοη ἢ6 ψγ88 
σοηῃῆειηδά Ὀγ (6 ορίηΐοη οὗ (ἢ6 Ὀτοίῃγθη δ ΕΡἢ 68:18, 
σι ἢο γαῖθογ ἐασλογέορα (Πδη αἰβδιιαάοα Ὠἰη. ἘΕὸογ {{}18 
18. {Π|6 86η88 οὗ προτρέπεσθαι, ΜΏϊοΝ, 10 18 ΓᾺΓ ΒΙΠΏΡΙΘΓ, 
νι τηῃ6 δυγ., ΟἝΟἾγγβ., ΒοζΖα, Οτοί., Ρίβο., Ὑο] 
Ηεϊηγιοΐ8, Κα!ηοοῖ, ἀπ ΟἰἤοΓβ, ἰο γοΐθ ἴὸ 4) οϊίος, 
{Π8η, ΜΠ} οἷ σοπηηοη νογβίοη, Βοίβ, δηὰ Βοβϑῃξη., 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ 5 ΠΟ γ5818, Δηα γαΐογ ἴῃ6 ψογά ἰο [ἢςε 
Οονἱπέβίηης. 

Διελθεῖν ῬΓΟΡΟΙΥ 56 η1ΗΕ68 ἰὸ ρα8ά, σο, ὅζο., 86 
σοιρσυπά δειης δε ἴοῦ {π6 βἰηρίο; 85 οἴβη. 
Οοιπρασγε [υκὸ 95, 1ὅ. 17,11. 2οἢ. 4, 4. Αοί89, 89 
ἃς 88. 11, 19. 18,14. Απά 80 δαί. 4, 21]. ἵνα μὴ 
διέλθω εἰς τὴν γὴν. 18 086 βανοῦΒ οὗ Ηε]] θη ϑι1ς 

ἽΝ τοβροοῖ ἰο (ῃ6 ἐδέέεγς ἤοσγα τηθηςοηξδά, ἐἢ 
τεγα ἩΓΓΊΘη Ὸγ {Π6 ρυγροβα οὗ ϑῃησουγαριιρ Αροΐ- 
1ο5, δηά γϑοοιωπηοηάϊηρ ἔπι (ο [6 Ὀγοίῃσθη. Ἐ 

᾿ Φ. συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσι διὰ τῆς χάρι- 
τος. [ἢ [Π6 1ηἰογρτοίδιίοη οἱ {18 βθηΐθηςθ, 1{ 15 
ὁδβίθῦ ἰο ἀδθίθυεπηηθ {Π6 86η86 οὗ συνεβάλετο (Πδῃ [δὲ 
οἵ διὰ τῆς χάριτος. ΤΠ6 ΓΌΓΠΙΘΓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉ, 88 18 δν]- 

5 Τηϊδβ δηϊίεης Εοο] οϑἰδϑιοαὶ ουϑίοῃι, οὗ ντίτηρ; Ἰεϊεγθ οὗ γεοοι- 
ταεηἀαιίοη, (τ ἰοἷι βεεῖηβ8 ἴο δανα οτὶρίηδιοὰ ἴῃ τἢ6 ΒΘΘΘΒΒΑΤΥ οδὰ- 
εἴοη ἴοὸ να οὐὈϑεγνοὰ ἱῃ {ἰπ|68 οὗ ρεγβεουι οι, δηἃ δγοδα οι οὗ (ἢς 
Ἰηϊοισιυρίεα δηὰ ἰαγὴν ἱπίθγοουγθθ ψΐοἢ, οὐνΐης (0 {{πεῖγ ς 
ἀἰδίδῃςε ἔγοιῃ θϑοῖ οἴξποσ, δι ϑιϑδίεὰ Ὀεζννθθῃ ἰΠ6 (ἢ τ δι 8η8,)} ἢδ8 
Ὀεδη ἕνοῖ! 1]υδἰταϊεὰ ὈΥ 8 (γαζΐ οὗ Εδισδγϑ ἀα ἘΡ͵510115 ΕποΙϊοδιδφίὶ- 
οὗϑ, τοίογγοὰ ἴὸ Ὁγ Ῥ οἷ ἕ. ἡ ὙΠ ΟΣ ν 

Φμπφϑ 
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ἄδης τοι [ἢ σοπίοχῖ, ταυϑὲ πηοδῃ, “ ργοδίοα {Π6πὶ :" 
ἃ βἰρηϊβοιίίοη νΐοἢ 18. ἔοιπά ἴῃ {Π6 Ὀεβὲ (]4βϑίςδὶ 
ψτίῖογβ, ν ἤθγο (ἢ6 ψογα [ΔΚ65 ἃ ἀδίϊνα ΟΥΓ δσσιι8διν6 
ΜΠ} εἰς οΥ πρὸς. Τὸ {Π6 ΘΧϑΙΡ]65 δαάιιοσρα Ὀγ Κδ- 
Ὀ 6], Μυπίμα, [οσβηθγ, δηα δοιβιοίη, 1 δαὶ Τῆυ- 
ογά. 8, 45. καὶ ἡ τυχὴ ἐπ’ αὐτοῖς, οὐδὲν ἔλασσον ξυμβάλ- 
λεται ἐς τὸ ἐπαίρειν ἴογ 80 1ἢ6 ρᾶββδᾶρθ βῃουϊὰ ὃὈς 
ροϊπιεά. ὍΤΠδ ψογὰ 18 ἢ] ΘΗ 864 ἴῃ ἃ τηογα] 8686, 
Δ 18 ΓΆΓΘ τη {π6 ρῃγϑισαὶ Οη6 ; γεῖ οὔθ ΘχϑιΏρ]6 ἢ 858 
δοοη δάιειιςορά, ἔγτοιῃ Ηογοὐοί. 4, δὅο0. 

1ι18, ον όνεγ, οὗ τοῦ ᾿πιροτίδησς ἰο ἀρίογπ! πο 
{η6 Ἄσοπϑίγαοσίίοη, δη4, 88 ἀδρθηάθης προ ἰΐ, (ἢ6 
δοη86 οὗ διὰ τῆς χάριτος. Μδηγ (ομηπιθηϊδίουβ, 88 
ΒεΖβ, (ὐλι  γΆΓ118, Κδρῃεὶ, γ᾽ εἰδίβιη, Εοβϑθημ., 8δηα 
Ηεοἰητίοἶβ, ἱητογργοί τὶ οὗἉ αἰοαᾳιθηςσθ, δηαὰ σγάςσο οὗ 
ἀϊοιίοη. Βιιΐ, 48 οΙ ἢ τοδυκϑ, 1 1858 ἢο ΨἬΏΘΓΟ 50 
πϑοὲ ψιθουΐ ἴΠ6 δάἀά!ίοη οὗ βϑοπηα οἴπογ ψογά. [2π|- 
Ῥοτοῖ, Ηδιηιηοηά, δηα οὐΐιοῦϑ, (Κα τ οὗ (ἢ6 ἀοα- 
{{1π6, οΥΓ ρτγϑδοβίηρ, οὗ ἴ[Π6 οβρεὶ. οϊ, Ηδυϊηδππ, 
δη4 οἴμογβ, πη ἀογϑίδηα χάρις ἴῃ 118 σοπηπηοη δοςορία- 
τίοη, ἃ8 ἀδηοίίηρ ἀἰπάπέδδ, δεηὶ σπῖέψ; Ἰοϊηϊηρ διὰ τῆς 
ἄριτος ΜΙ πεπιστευκόσι. ΟἸἰἤΘΥΒ ἀρ], ἃ8 ΡΊοσο, 

δηύι, Ι᾿Εηΐληΐ, δηά Κυϊηοεὶ, σοηϑίγυϊηρ χάρις 
ψ ἢ συνεβάλετο, Δ58]ρῃ 1}18 8686 : “τη ρῥγοίυ!ξ 
ΟΠ ἰϑιπη18, ἕανογο αἀϊνίηο δά]αζιι8." [{ 18 ΙΒ οΟ], 
ἰηἀ664, ο ἀδοῖάδ Διη]α δὲ 8.0 ἢ ἃ νι οἰΥ οἵ ορὶ ΠΙΟἢ8, 
υΐ [ἴῃ ᾿ῃο]] θα ἴο ργοΐογ (ἢ6 πιοάβ οὗ ἰηίογργοίδ- 
(ἴοη ἰαϑὲ πιθητ πο. Τῆδ σομῃβίγασίίοη 15 ([ Βανα ἢο 
ἀουθ) συνεβάλετο διὰ τῆς χάριτος. Απιὶ οη {{1|8 8}} 
{Π6 681 (οπηπηαηίδίοῦθ ἃγα ἀργά. Ἰοάάσιάρο, 1η- 
ἀεεά, {π10Κ8 {Π6 [ΓΔ ηΒροβί ἢ. ἈΠ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ; ̓πουρῇ, 

.8ἃ8 ἢ6 Δαιη18, 11 4068 ποΐ πηδίοσι δ! }ν ἴδοι (Π6 86ῆ56 : 
δηὰ {π6η, ΨΙΠῈ βοίηθ ἱποοηϑιβίθηου, ἢ 8ᾶγ8 ἢ δὲ 
“1ῃ6 {ΓΔηΒροΟΒβι Ιοη τες ἴ[ῃ6 56η86, ψῃϊοἢ οὐρὴςν ἴο 
θ6 ἰεΐξ αποογιίδίη, δηα (Πδι ἴο [ἢ6 1688 Ῥγοῦδθ]8 οὔρ.ὄ" 
11 βεοηῆ!8 8ἃ8 ἰξ ᾽6 δά {πουρῆϊ {Πδὶ {Π6 τνογάβ πιῖρὴξ 
Ὀ6 ἴκδὴ ψτἢ δοέλ τη ΘΠ 6 ΓΒ: ἃ τπηοϑὲ ὑηογ ἶσα] Ὠο- 
τίου, Ὠ]Οἢ 1 να οἴϑενῇθγθ ορϑοινθα ἴῃ 1η6 σοοά 
Ποοῖογ. (ὐἰδγίδιηἱν {ῃ6 ψογὰ Μ1}} ἤν δὴ ἃνκινασγά 
ΔΙΓ, 1 ἴακοϑη ψιτῇ πεπιστευκόσι, οί ἴ0 πηρηζίοη 1Παῖ 0 



ΑΟΤΒ ΟΕ' ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΥΠΙ. 6018 

ΘΧΘΙΡ]6 ΟΥ̓ΔΠΥ 806 ἢ ρἤγαβα πᾶ8 Ὀθθη ῥὑγοθσυςθά ἔτοπι 
ϑογιρίυγο. Εον {πῃουρῇ ψα ἀο ποῖ ἄθὴγ ἐμαὶ {ἢ 6 
τᾶς οὗ (οὐ 15 ΠαοθββασΥ, ἰο ΔΚ οἷιγ αἰ σοιη- 
Ρἰθίθ δηὰ ορογϑῖϊνο, γϑὺ {[πΠ6 ἱπουϊοδίίοη οἵ βυςἢ ἃ 
ἀοοίτγιηα ἠ6,,6 ἀο68 ποῖ 866Πὶ ὨδίιΓΑ] : ἡ ΘΓΘΔ5 [{ Ψγἃ5 
ἴο Ὀ6 Θχροοεῖβα (ἢδῖ βοηθοί ηρ Βῃηουϊα ὃὈ6 3414 οὗὨ (ἢ 6 
ὅτδςοθ ΟΥ δϑϑἰβξίδησα οὗ (σοά δῆογαρά ἴο οὔθ νῆο 80 
Βιθδίγ ρῥγοιηοίθα [Π6 οδι86 οὗ (ἢ6 Οοβρεὶ. ὅ661 
(ον. 8, 6. νῃοῖ θοαάτ!αρα σοηβιί θιβ ἃ8 {16 Ὀθεβί 
οομμηδηΐ Οἢ [Π}6 ρ458866. 

ΒΥ οἱ πεπιστευκότες ΓΘ ΒΥ πηραηΐ δοίϊουθ᾽ 5; ἃ 
Ϊὴ 19, 18. πολλοὶ τῶν πεπιστευκότων. 

’ 28. εὐτόνως γὰρ τοῖς ᾿Ιουδαίος διακατηλέγχετο. Εὐ- 
τόνως ὮΘΓΟ 5Ιση 68 ναίάο, αἰαονξέον, τι ἢ πλις ἢ νϑῆθ- 
ἸΏΘΏσ6. δο ἴυκε 28, 10. εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοὺς. 
Απὰ 2ο5ἢ. 6, 8. καὶ σημαινέτωσαν εὐτόνως. Ι͂ῃ {ἢ 6 
ἔογηθῦ ρϑββᾶρθ᾽ ΓΊΔΩΥ Μ88. ἤανα ἐντόνως, ΜὨϊοΝ, 
Ὠούανογ, ΠΠΔῪ Ὁ6 ἃ σ]088; [ῃουρῇ 1ἴ 15 πιογα (488]- 
ςαὶ. δὸ ΤὨυογά. ὅ, 70. τη. ᾿Αργεῖοι ---- ἐντόνως καὶ 

ὀργῇ χωροῦντες----προέλθοιεν: Ψ᾿ Π]Πἢ σΟΠΠΓΠῚΒ {Π6 ἰδαγη θά 
Ττλὴ ΟὨΚ᾿Β οιηϑηδδίΐοη οἵ Επγρ. ἢ ΗἸρροὶϊ. 
σπλάγχνον ἔντονον φέρων : “ἶιο οἰΐ65 (ἔγοπὶ (ῃ6 Θιυιατγί, 
Βον. 8, 220.) δορῇ. ἂρ. ΡΙυΐαγοι 145. οἱ μαργώντες 
ἐντονώτατοι. ΡὈ]αί. Ρηορρά. ρ. 1560. Εάϊι. ΕἸβοῆ. οἱ 
ἔντονοι καὶ δριμεῖς. Απά Πα πιὶρῃς ἤανα δάἀάθά {ἢ68 
[οἰ ον ηρ ραβϑᾶρθβ οἵ 10 (458. ν ἢ ἢ ἀγα 1} 1810} 
οὗ Τπυοσγά. πδιηοῖν, 228, 1δ. οὕτω ἐντόνως ἔχον. δ46, 
100. ἐντόνως τοῖς πράγμασι προσεῖχεν: δῃηὰ 12], 8. ὅ0 
Ηδετγοά. 4, 11. γνωμὴ ἔντονος. ὈΪι. ΜΟοΙᾺΪ. 8, 489. 
Εαιι. Β οΙ5Κ. ἐντονωτάντην ἅμιλλαν. Δείβίορῃ. Αςῇἢ. 
666. Μώσα---ντονος. Χροη. Αη. 7, ὅ, 4. Γηϊοιη. ἐν- 
τόνως ἀπήτει τὸν μισῆόν: Δηα Ηἰϑῖ. 2, 4, 14. ἐντόνως" 
ἔλεγον, ὡς οὐ χρὴ, Ἠρηοδ αἱ Χϑη. Ηἴοτγο. 9, 6. ταῦτα 
πάντα διὰ φιλονεικίαν εὐτόνως ἀσκεῖσθαι, 1 ψουϊὰ σοηῃ- 
͵δείαγα ἐντόνως. Απά ἴῃ Ρ]υΐ. ΤὭρια. ὅ. ἔογ εὔτονος 
χρηματιστὴς, 1 σοῃ]θοίαγα ἔντονος χρηματιστὴς. 1ι 
ΤΏΔΥ, ἱπαά φρο, 6 ηοΐ παρτοῦ Ὁ ΪΥ τῃουρῇϊ (Πδΐ 1ῃ [ἢ 8 
Ῥαββᾶρα οὐ {λμπ|κ6 νὰ 8Βῃου]ὰ γεδά ἐντόνως. ϑοῃδαίογ 
ΔΡ. δῖ. ΤΏ65. θ0θ6. 1. σομηρᾶγε8 ΕΪαΐϊ. (αι. ΜΊη. 17. 
τοὺς μὲν εὐτόνως καὶ ἀπαραιτητώς ἀπαιτῶν, Βιι (Πα 1584. 
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ΠΙιστεύειν ἢδγα ἀοποίοβ ἰο Ὀθ6ΙΙονα ἰὴ {Π6 ἀοςίγίηδ 
οὔτι Μϑϑβϑίδαῆ. ὅ66 {ῃ6 ποίθ οὐ 18, 96. (Κυϊη.) 

ΤῊΙ5 αισϑιίοη Ραὺ] ννᾶς 1υ8:1Π 6 ἴῃ ρυζεηρ, βίπεοδ 
ΟΠ γιβδημγ Πα, 85 ὦ Μψογο, θυ 1081 ἀλνηρα κἱ 
ἘΡρ Ἰθϑυ5. 

2, ἀλλ᾽ οὐδὲ, εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐστιν, ἠκούσσαμην, “" ΝΘ 
ανα Ποῖ 80 τη οΐ ἃ8 Ποαγά ψῇθί Πα γ {36 τ 06 ΔηΥ 
Ηοῖὶν Οἰνοθι." Αμά γεῖ (πθῪ ψῇο ἃ {18 ψογα 
͵ενν8. Εὸγ Φοῆπῃ δά [ν}5 ἀἴβει μ168 θαρ()]Ζοὰ ἤοπα θὲ 
εν; δηὰ ἴο {δ πὶ π6 ρῆγαβο Ὁ ΓΤ σου] ποῖ 
Ὀαΐ "6 [ἈπΉΠΠ1ΔΓ ; ἀρὰ ὈΥ {{|8 {ΠΟΥ Ὀε]ονοα τδ6 Ρσγο- 
Ρῃοῖθ τα ἱπβρηεἀ. δθα ἔΖθοῃ. 11, ὅ. ΤὭσβα Ερδο- 
814η8, (6, 566 η} (0 Πᾶνθ πηοδηϊ, [δι᾽ {Π6 Ὺ δὰ πονογ 
Ὠοανα 16 Μοβϑβι 4) ψνὰ8 ουηθ, αηὰ ψῇῆο ᾿6 ν 85, {πὲ 
ἴπογ μαὰ πο Κπονη {Πᾶΐ {Π| ρογίοα βροκϑη οὗ "Ὁ 
206] 8, 1. (5666 {Π6 ποία οἡ Αοι(β ὦ, 17} παὰ ἐπ γον 
ἤθη {{Π|6 δριγιε ννὰϑ ἴο θ6 ρουγοα οὐδ Προη 8} πιθῃ, 
511}} 1658 δι (πο ν θοθη πηθαθα ψ ἢ 11. (Καὶϊη.) ΤΗΣ 
Ιοαγηθά (ὐοπηηηοηΐδίον 15 τποϊθονοι ρογβυδήάδα {παξ 
Ῥδὺ] δὰ ἀρρϑαϊβα ἰο {18 ν γῪ ρτγορίιθου. Βυΐ {ἢϊς 
5668 ὈΓΘΟΙΓΙΟΙΒ. : 

Αἴ τι νεῦμα ἅγιον ἐστι ϑυθαιια δοθὲν. 566 186 ποίο 
οὔ Φοῆ. 7, 89., δὰ Ο455, ΡἢΠ]. ϑδογ. 680. Κυΐπορὶ 
[858 οἵη 6 ἰο ῃοίϊςο {6 86η56 Οὗ εἰ, ““σηποῃ." 66 
1 (ον. 7, 16. 

. 8. εἰς τί, 501}. ὄνομα, οΓΥἿ βαπτίσμα. ϑοιηα (οη:- 
τηθηίδίοιβ. ἤονψανοσ, (45 Κυϊΐποοὶ,) ἰαΚα {ῃ6 εἰς ἴο 
ἀδηοία {16 23παί οαμϑὲ: 4. ἃ. “Τὸ ναὶ ρᾳτγροθβε,. 
πο, ψετ γε Ὀαρ(]Ζεα } ψῆαῖ ἀοοίτίηα ἀἰὰ γε ρῥγο- 
δ88 οἡ θαρίίϑιῃ ὅ Απά {Π6ὺ ἀδίθγπη πο {Π6 ΔΉΒΜΟΓ 
ἰο δθ6, ““ Ναι εἶν, [Πδ΄ 6 8Βῃου] 4 ργοΐδϑβ {πΠ6 ἀοοίγι πα 
νι σἢ Φοῆη δῃηουηῃοαά, ἰο ψἬηϊοἢ ψ 6 τγογα θουπά ὃν 
ἢ8 ὈΔρ(β." Απά {ἢ ᾿Ιωάννου βάπτισμα ν}}}] 8ὶ0- 
ΠΙΐν «οἠπ᾽ 5 ἀοοένίπο απά δαρέϊοηι. “ΓῊϊ5 πτοία οὔ 1π- 
ἰογρτγοίδιοη, ἢονονθι,, ΒΕθ8 ἴο Ὠ66α σοηῇεπηγδί!οη. 

᾿ 4., ᾽Ιωάννης μὲν ἐβάπτισε, ἕζα. Μὲν 18 ἤδθΓΕ, 88 οἴη, 
ρυΐ ψιπουΐ ΔὴΥ ρᾶγίϊο]α ἴο σογγοβροηά ἴο 11. Βάσ- 
τισμα μετανοίας βΙρΏΗ658 (ἢ6 Ὀαρίϊϑη ὉΥ ΜΠ Οἢ (ἢ ο86 
Ψ 20 τοοοῖν 11 δῖα θοιηὰ ἴο τοξογπδίίοη οἵ "6. 866 
{η6 ποίΐβ οὐ Μϑῖκ 1, 4Φ. ΤΠη6 ψοτγάβ τουτέστιν᾽ εἰς τὸν 
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Χριστὸν Ἰησοῦν ἄτα {Π|᾿056 οὗ δι. Ῥαι], Ἔχρ δἰ ηΐηρ' τολο᾿ 
15 παι ἐρχόμενος Δηπουηῃσσα Ὀγ “οί, Ὠδιηοὶν «6818, 
Ψ ἰοῦ {Π6Υ οὐρῇϊ (Π6 ᾿μθ8η8 ἰο 840) ἴο δοσοιηΐ 88 
Μεββίαῃ, δη ψογβἢ!Ρ 88 8110}. ὙΠΟΓΘ 18. ἃ 5 ΠΉΠ|ΔΥ 
βαββᾶρο ἴῃ Βοῃ. 10, 6 ἃ 7. (Κυϊη.) [π τουτέστιν' 
εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, [6 Γ6 18 ἃ ΡΟΡΌΪΑΓ ὀγαοηψίορτα 
ἴον, “ον {πὶ Μοββίδῃ ψνῃοῖῃ ἴοη Ὀοιιηά γοὰ ἴο 
ὙΟΓΒΠΡ 18 εοπιι5. ΥὙοί 1 δββοηΐ ἰο Κυϊποοὶ, (ἢδὲ 
Ῥδὺ] πηὶρῆϊ ργοσθοά ἴο Ὄχρ δίῃ τῆογ (ΠΠ γ (ἢ ἀος- 
ἴγιης οὗ (μειδί, δη δηΐαγρα οὐ (6 τηδρηϊίυα4ς6 δηά 
ΘΟΥΔΙΏΔΥ οὗ [18 θθηθῆϊβ, θο(ἢ ἔγοτῃ δογιρίαγθ δηά {116 
ἀἸβοοῦΓϑ68 {ῃοηηβοῖνβ οὐ 9οΐῃ: πὸ ἀοιιθέ, ἴοσ, Π6 
Ἰηἰουτηοα τῃθ6ηὶ οὗὁὨ (6 ἀθδῖῃ δηα τοϑιγγθοίοη οὗ 
6808. 

ὅ. ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν ἐ. τ. ἄ. τ. κ. 
ΤΠδῖ ἴΠπ686 θη ὑγοῦα γε-δαρεϊτοα ὉΥ Ῥαυΐ, ψῃῸ Παὰ Ὀθθη ὈεΐοΓγα 

υαριϊΖεὰ ὈΥ Ψο πη, δὐοῦῪ ὑῃριε)υ σε μεῦβοὴ 0}}}} γεδα ἶγ δ]]ονν. 
Βυῖ βἴηοε δοηγ)Ὲ ἤανε δουδβεοὰ (8 μᾶββαρθ ἴο ἀεργεοίαίε (ἢ εβῆόδογ᾽ 
οὗ Φοἢη 5 υαρίΐ5η); δηὰ εἴηοα (ἢ ϊ8 γερει τ οη ΟἹ Ὀαρί 8) βεθπγεᾶ ἴο 
ἔδλνουγ ἴῃ ἠοϊϊοηβ οὗ ἴῃς Απδθαμιϊδῖβ, ν00}} Ρ81]ὴ38 παν Ὀδθὴ θ8-. 
βίονγεα οὔ (ἢ οχρίδηδίίοη οὗἉ (ἢ 8 Ρρϑθᾶξι: δηὰ ηοϊ ἃ ἔενν Πανδ᾽ 
ἀδηΐεοα {παῖ ῬΩῈ] σαυϑοὰ [666 τοθη ἴο ὕ6 ὑυαρίἰζο. Μοβί οὗ ἴπεῃι 
τιδϊἰδίη (δῖ ν. δ. 5. ἃ σοπίϊηυστϊίοη οὗἁὨ Ῥδι}᾽5 βρεθοῇ : δηὰ ἴῃ ογ 
Τεΐδν ἴῃΠ6 ψογάβ οὐ ἴ τὸ υολπ᾽ 5 Ὀαρί8η), τοσεῖνθα δὲ ἢΐ8 γεοοπι- 
τηοηάαδιίοη. 80 Βοζβᾷ, Ὠγυβίιιὰ, ϑοηγηϊάῖ, Οδ]ἰχίυθ, δυΐοογ, (485, 
Βυάάευϑ, ΟἸεαγίιθ, Ῥ οΪἔ, δη οἰ εγθ. ὙΠΟΥ γοϑί {Πεῖγ ργοοῦ ΟΠ οῆγ 
ΟΥ μὲν δΔηὰ δὲ, νης ἢ (ΠΥ ΤΑ Κα ἴο Ὀ6 τεϊδιϊνε ραγίῖο θϑ, ᾿ηα!σαιΐηρ: 
α οὐπίϊηυδίΐοη οὗ ἴῃ6 584πγ6 ἐϊβοοιιγβθ. ΤῸ (ἢϊδ8 ἰἴἴ ΠΥ ὕ6 βἀηϑυνογοῶ, 
191, (παῖ τῃῆ6 ἀγρυπιοηῖ ννῃΐ ἢ τεϑῖβ προη μὲν ἀπά δὲ 8 ΟΥ̓ Π0 ἔογσε, 
566 ἴΠ086 ρΑΓΓΟ]68 ἀγα οὔϊθῃ ποὲ δροάοῖϊο, δες ῷ, 387. Φφή]γ, (παῖ 
ἰηϊεγργοιδίίοη Ὀεΐηρ δάτηϊτοἀ, ἃ ἔγρ! ἃ (αι ο] οΟῪ ννἢ}} ἀτῖϑθ. ϑαϊγ, 
6 ὯῸ ΠΟΙ χοαὶ [πὶ Φοθη Ὀαριζεὰ πηθὴ ἱμίο {Π6 ππιθ οὗ υόσις. 
Ἐον ἰΐ ναβ ποῖ {ἤθη Κηοννῃ γαῖ τοῦ] 6 {16 παῖε οὗ ἴῃ δε9- 
δβ'δῃ. [τ νγαϑ οηἷγ (Π6 “ροδίϊος ννῖο αἰ {π8ῖ. ΝοΥ ἀοεβ Ῥαὺυ], ἴῃ 
[δοῖ, 58.Υ ἴῃαἴ σοῃη Ἄχμογῖεὰ (ἢ ρεορῖε ἴο Ὀ6]θνα υεδιι: Β6 πιογοῖγ,.ὄ 
ἴῃ {π6 τνογάϑ τοῦτ᾽ ἔστι, δια., ἰηἀϊοαῖε8 (παῖ ΌΥ ἐρχόμενον Φοδη πιεαπέ᾽ 
ει, τπουρ πα ἀϊὰά ποὶ παπιθ ᾿ΐμα. 410, 1ἴ 18. ΠΕΟΟΒΒΑΣΥ ἢ δῖ 
{πον ψ»ὴῸ ννεσα δαμρμίϊζεὰ Ὀ6 ἰποβὲ ἴο ψοπὶ {ἢ 6 ΤΟ]]οννὩρ; αὑτοῖς 
Ρεγίδϊηβ : καὶ ἐπιθέντος αὑτοῖς Παῦλον τὰς Χεῖρας, ἴῃ νεῦδα 6, 
Βυΐϊ (Πε56 οδηποΐῖ ὃς ἀἰβεγομΐς ροΊΒΟο8 ἔγοιηῃ ἴῃοϑθ. διῃγ, Τῆδὶ 
ἴΠοβ6 Ὀαρίζεά ὃν ΦοΠη νετα δρϑίῃ ἀἰρρεὶ ὈῪ ἴπ6 Αμοβϑίϊθϑ, τῆδυ 

᾿αἶδο 6 οοἰϊεοϊεὰ ἔγοιῃ Αοῖβ 9, 38, ἃ 41. Εογ βίποθ δ]ιηοβῖ 81] τῃς 
Ζεγυβαϊο:λ 68 δηα 726 νν5 πα Ὀδε πη θαρίϊΖεά ὈΥ Φοη (866 Μαῖϊ. 8, 5.), 
ἐς ἴ8 ἱπογεάϊδθ]α ταὶ ποπὸ αιηοηρβὶ ἴμε 5,000, ἢ Ο ὑγοσγε Ὀαρί!Ζεά Ὀγ 
τ Αροϑίϊεβ, μδά ὕδεῃ μαριϊζεὰ Ὁγ Φοῆ. Αηάὰ γεῖ 4}} νυἱιδοι 

ἀἰϊδιϊποϊϊου ἴα βαϊά ἴο ᾿ᾶνα Ὀθδεη θαρίϊζεά Ὁγ πα Δροβι]ε8. 
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ΔΙγ, Νοῦ ἀοόδθ ἰξ ἐοϊΐονν, Ὀεσαυδα ἴα δαγάζοα Ὁγ “Ψοδη τεσ 
δυβίη ἀϊρροά Ὁγ ἴ6 Αροϑῖϊ65, {παῖ ἴῃ6 ὑδρίϑιη οὗἔἩ Φοίνη ννᾶβ υεῖ659, 
δηαὰ Ὀγουμῶς ἱπῖο οοηϊοπιρῖ ὃν ἴἢ6 Αμοϑίο! οὶ ἰναρ[ϊϑση. ΕῸΓ {36 
οδτοραίίοη οὗ Δ}Υ (ΠΕ, 856 Ὀεΐπρ' γεῖ ἱπορεγῆθοὶ ἴῃ γοοροεῖ ἴο [ἴϑ 
ἴσηο, ἰ6 οὶ οσδϑιϊηβ, Δὴγ ΓΟΡΙΟΘΟΝ ρου 1. [κα ἰπιϑεη ἴϑαοοβ 
Ὅ6 (παι (Π6 Ὀαρίϊϑτη οὗ Φο Π τνᾶβ ποῖ Δ οροῖῃον τἢ6 δαῦγα 85 86 
Ὀδριΐϑαι ἐπ ἐλ6 παπιθ οΓΓ ὕεδιι5. (88 δῦμγα 18, 25.) Νὸν ὑολπ᾿ϑ 
δαριΐδηχ τνὰϑ ἰρμεγίεοϊ ργὸ ἐεπιρογαπι ταϊϊοποθ. Φοῖη Ὀδριϊζεή ἐπ- 
εἰγεὶν ἰο ἴΠ6 ΝΜίεβδίδῃ (παῖ τοῦ ἰ9 οοπιθ; ἴῃ68 Αροβῖ]ε8 ἴο εξμς ἐὴε 
Μειιαλ. Βαϊ Ὁγ ΨΦοπῃ᾽ 8 ὑαρίϊδηι δπαὰ ἰοδοιίηρ, (ἢ6 τηΐπἀ5 οὗ ἴ86 
δεννβ σγεῦα ΥΘρΡΆγΘΩ ἴο πῆογα γα  ν Γοςοῖνα Ψ680}8 δηά ἰδ ὈεΙΓΟΓ 
ἱπδίγυαοσιίοη, δηὴ ἴο ἀφάϊοκῖα {Ποιηβεῖνεβ ἴο ἰϊη ὈΥ 8 πανν 8η6 5ἰη)ὶ- 
αν τιϊὸό. 7{Π|γν, ΝΟ ΠΟΥ εἰο068 1018 γερείϊέϊοπ οὗ Ὀαρίϊβηι ἔάνουγ [ἢ 6 
ποῖίοηφ οὗ 1 Αἡδθαρίϊβῖθ.ΎΌ. ον ἐδεῦ τεροαῖ 16 2464;.6 Ὀδρίίδηι. 
Βυϊ (Ποδο᾿ τνῖ!ο ἃγὲ Ὀδρμίϊχεά ἴῃ (ἢ 6 ΟΝ τδεϊδ Ομ υ ΓΟ ἀγὸ ἔπ ν Ὀοιιηά 
ἴο (Ἰγίδιὶ δηὰ ἢἷ8 ἀοοῖγίηθ, δῃα (Π6] οἴοσαε πάνθ Ὧ0 ηθεά οὗ δὴγ τερεῖὶ- 
τἴοη ΟΥ̓ θαριΐδιη, ἴο ννῆδίανεν βϑοὶ ΠΟΥ ΓΠΔῪ 70 η {Πειηϑεῖνεβ. 866 
Γλτθογοῦ ἴῃ ᾿οσ., δπὰ Εγηοϑῖ, Ορυβς. ΤΠεοΙορ;. 958. [δηὰ Βοαάτ. 
ἴη ἰοος. Βαϊ. ὐδγρζον,, ποννονοσγ, ἰὴ ἃ Ὦ 958. ου [δ ͵ 8 διιυ)ϑοῖ, πιδίῃ- 
ἰαΐηθ ἰῃ6 ϑ6δηξεε ἴο Ὧδθ 85 ἔοϊϊοννβ : “" Αρῃονεγυηῖ, αἰαϊσεγμπέ 1}}} 86 
θαρίιϊζαῖοθ οὐΐπι ἔιιϊδδβα. ἃ Φοὔδπηθ ἰῃ ποῃγθη {68ι." Βυϊῖ ἰΐ [.88 
Ὀδο τρί γ οὈ)εοίοὰ ὈΥ ει οῦ τπαὶ (ἢΐφ ἰηϊορτείαιίοη οβειμὶ8 
αρδιηοῖ {Π6 δες ἰοφμεπαϊ, Δηὰ δνογν τοὶ οὗὁὨ παγγϑαϊίΐοη. ΟἿΠΟΓ ἰπ- 
τογργεϊδιϊοῃδ, δ81}}} 1688 δαπηἰδϑί δα, ἕνα Ὀθδ ργοροθεῦ ὃὉγ Ψυηρ;, 
Ζιερίεν, ἃς. Τῇο ἴσο βἰδῖα οὗ [86 σ886 ϑεδτδ ἴο ὕες (᾿ἰ5.΄ ἼἸ β͵οδα. 
γὯο ψγογα Ὀαρίϊζεά ὈὉγ ΦοΠ ἢ 'νεγε Ὀομπά ἴο (ἢ μετανοία, ἴο ννὨϊο ἢ ἢ8 
δχπογίεα (πεῖ, δῃὰ ψγεσε ργοραγϑὰ ἴοσ 6 Κίηράοιῃ οὗὨ {Π|Δ Μεεϑῖδἢ 
{πᾶς τσαΣ ἐο οοπιό. ΓὮ6 Αροϑί]εβ, υυῇῖ]α 965115 ννὰ8 ἢ εαγίῃ, θαριϊζεὰ 
Πο56 ἩὙὯ0Ο δυρὶ!ε ἔον Ὀαριΐδτη. (Ζ20}!. 8, ὅ., ἤεγα δ66 ἴΠ6 ποίς, δῃὰ 
46. 4.1, 2.), ἴῃιιο Ὀἱηάϊηρ; ἐμεῖῃ ἴο 2εϑιι δηά ἢἷ58 ἀοοίτϊΠς, δηὰ ἰη5ι1- 
τυζίηρ; {Π6 ὩΘΡΥ ΘΟΟΠΟΙΏΥ͂, ΒΩ0η ἴο ὃδ6 65.800 1964 ὈγῪ ἴῃ6 Μεβϑίδῃ. 
50 9οῖ. 4, 1. μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίξει, σοπηραγεα ννἱῖἢ νϑῦβα 2. 
Τμαὶ 9εθὺ8 τνῶᾶβ ἴπ6 Μεριαῆ τἰῇ6 Αροβίϊεβ ννασαὲ ηοΐ αὐ ἐλαὲ ἐΐπια, 
δδβϑυγεα (666 (6 ποία οἡ Μαῖϊ. 16, 20. 10, 7.), ἀπά 80 ἴεν ἀϊὰ ποῖ 
Ὀαριϊζ ἴπϑ ἴο υεεὼς {Π6 Μεββίδῃ. Ὑμοβα τνῆο πδὰ υὑπάογροης 
Φομιη᾿Β Ὀαρίίϑιη, δῃηὰ πα Ὀδδθη ἰδυραι Ὀγ εβιιβ Ὠἰτηβο!, ἀηὰ δα πιπρὰ 
ἢΐ5 ἀοοῖγ!η6, ννεγα ποέ γα-αρι)Ζεα ὮὈγΥ τῆς Αμοϑβί]ε8. ὅε6 οῇ. 8, 26. 
Νοῖ ψεῦο ἴπ6 “ροείϊες ἀραὶῃ ὈαρίϊΖεα ὈΥ «6818; ἴογ ΠΟΥ τνεγο 
Ὠυγδοά ΠΡ ὑπάεγ ἢἷδ ἱπείγυστίοη, δηὰ ἰὼ ἀυς {ἰΐηα ἰδυρῆῖ 5 Μ69- 
δ ἢ ΒὮΡ, δὰ τ τα Ἂν ον δὴ εοἰἐῃ ἐδ6 Ηοὶν ϑδρὶγὶι. Βυῖ ψΠΘΏ, ΔῸΣ 
ΟἸὨγιδῖ 8 ἀδραιΐυγε ἴο Πρανεη, ἃ ΟΠυγΟῖ δά, ὈΥ 8 ἀϊγθοϊίοη, Ὀδθ 
6518 0}15ῃη6 ἃ Ὀγ 1η6 Αροβιί[68, υνῆοβε ἔουηάδαι οη8 6 ἰνη561 δα Ἰαἰά,᾿ 
δηὰ ἰηΐο νης ἢ ΠΟΥ ἢ δοιὰ δοσοιιηῖ «68:18 8ἃ5 ἴπε Μαεβδίδιν, δὰ 
Ῥγοΐδδβϑβ ἢΐθ ἀοοίγίηθ, γαγα ἴο Ὀ6 γεραϊνοα ; ἐΐθηι αἰδοὸ (δοϑα ὑυῦο μδὰ 
Ὀεδη Ὀκριϊ]Ζοά Ὀγ ΦοὮ, ΟΥ, δἴϊεσ ἢἷ8 ἀθαῖ ἢ, ὈῪ [ἷ8 ἀϊβοὶ ρ᾽εβ, δ ῆο 
μλὰ ποῖ εηγο δὰ {Ππδιηβοῖνοθ ἰῇ {ἢ6 ΠυΙΔΌΟΥ οὗὨ “ζ680.8᾽8 [Ὁ] ον ΓΒ, 
τ 8116 6 γγᾶ8 Οἡ δαγίϊ, 0" δοοσουηίϊδα ἢΐπὶ 88 Μίοβϑϑίδῃ (866 Αςίβ Φ, 37 
ἃ. 41.), ννγεσβ ΌὉΥ {ῃ6 ΑΡοβί]εβ αφαὶπ Ὀαριἰζεὰ ; ἃ5 γεγα ὈΥ̓ Ρδυΐ ἴμοθα 
ἔνεϊνο ἀϊβοῖρ 68 οὗ Φοῇη ᾿ἰνίηρ δ Ἐμῆαβυβ, οὗὐὁἨὁ νβοη γγχὰ δὲ ΠΟΥ͂ 
ττερλτίηρ. [1{ 8 ποῖ, ἱπάβεα, δἂἱ Αςῖβ ᾧ. Ἔχργεβϑὶν βαϊὰ ἐπὶ δὴν οἵ 
ΦοΠ 8 αἰδοῖ ρ᾽οδ γεγο διηοηρβί ἰὴ Ὀαρί!Ζο, Ὀυζ ἔγοτη πε εἰἴδηςςε οὔ" 
5ι. [λιὰς ποι μίηρ; οαη ὃς μγονεά, Οὗ Αροϊ]ὶοβ (Ας( 18.) ἰξ ἐδ ῃο 
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νίβεῦε βοὴ (δὶ Ἦἢδ νγὰδ ποὶ γτε- ὈαριΖο, Ὀυϊ (648 ἘΓηοϑΐ δῶμ νὰ} τε- 
τοϑυϊκο ) {μὲ ἐπ πρ; ἰ8Β ρββϑεὰ Ὀγ, ἃ5 νγ16}} Κῃοννῃ δῃὰ ὑδυά]. (Κυΐη.) 

᾿.βθ- 8. ἐλάλουν γλώσσαις, καὶ προεφήτευον. 1 σΔῃ ὈΥ 
ὯΘ Πη68}9 Δ6΄666 ἴο [6 ὨδΡΒἢ ᾿Π εΥργθίδίοηβ οὗ {ἢ 686 
ψΟταβ ργορουηαδα ὈΥ 16 Εογοίρῃ (ὐΟιπμηθηίδίοιβ. 
ΤἼΘ ρῥ]δίη δηὰ 51Π1016 86η86 18: “16 Ὺ βροόκθ στῇ 
οἴδογ, δηᾶ, τὸ {ἢθῃ}, βίγδῃρθ δῃὰ [ὈΓΕΙΡῊ ΓΟηρ 68, 
δη4 βυδίδἰηδα [Π6 οἰαγϑοίθγ οἵ ργορἢθίβ δηά 1ῃβρὶγοὰ 
ἰοδοἢο 8." δ66 (Ἐουπηθη8 δηα (ἸἨγυβοβίοῃι. 

7. ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὥσει δεκαδύο. ΜατκΙδηὰ 
οὈ]δοίθ ἴο οὔγ {τδηϑἰδίίοη, δηὰ ψου]ὰ γηάθν, ““ θαϊ 
(ΠΟΥ ΜΟΓΘ 411 τη, δυουϊ ὕννεῖνο." 1 8ῃου]ὰ ρῥγοϑίοσ, 
“4 {Π6Γ6 Ψ6ΓΘ ἰὴ 41} δροιΐ ἔνοῖνθ, πιοπ." [Ὁ ΔρρΡΘδγβ 
ἴο πιὸ {{πδἴ ἃ 8ὲ768518 ἰα]Ϊά Ὡροη ἄνδρες, ἴῃ ογάογ {Πδγα- 
ὈΥ ἴο ῃϊηΐ τμ[ [Π15 ψὰ8 (8 πυθεγ οὐ (ἢ6 νιθρ, οὗ 
τϑϑίογϑ οὗ (Δ 0211165, δηα ἀἸ4 ποῖ ᾿πο]υ 46 ἴΠ6 ψομηθη 
84 σὨΠ]Ρθη. 

8. πείθων τὰ περὶ, δις., ““ῬΘΥΒΙΒΘνΟΙΥ ὈΓρίηρ Οἡ 
{πρί ἰῃ6 ἀοοίτγίηθ8 οὗ 968ι1. Κυϊηοσὶ (Βέηκα ἐδιδῖ. 
Ραυΐ ἀϊᾷ ποῖ, δ {π6 ορίπηΐηρ, τοι σῇ ἰἢδὲ .68118 νγᾶ8 
τῆς Μεββίδῃ, Ὀὰ} ΟἿΪἹῪ δίϊοσ ἢ δα ργοραγεά [ἢ6 768 
ἴον τ86 ΟΠ γβιίδη το σίου. ὅδ66 [Π6 Ὠοῖδ ΟΝ 18, 4. 

ι 9, οἷς δέ τινες ἐσκϑιηρύνοντο καὶ ἠπείθουν, ““Ὀυ( νἬΘη 
Βο6 ΟὐὈϑιϊηδίο! Υ γειϑοα ἰὼ γἱο] ἃ ογθάθῃσθ," ΤῊ 18 
τηοἰδρἤ σοὶ ἴθγίη [ῸΓ ΘΟὨΓΟΠΊΔΟΥ͂ 18 0864 1 ΠΊΔΗΥ 
Ρδβϑϑᾶροϑ οὔ (6 ΟἹ δηὰ Νεν αβϑίδιηθηΐϊ; 858 ΡΒ. 04, 
8. Ηδοῦτ. 8, 8. μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, δηά. 
ϑίγασῃ. 80, 11. μήποτε σκληρυθεὶς ἀπειθήσῃ δοι. 
ΠΑΥΒΠΘΓ ΤΠ ΟἴΔΡΒΟΣ ΟΘΟΙΓΒ ἴῃ (ἢ 6 τ|86 οὗ λιθόω Ιῃ Αττίδη. 
Ἐρίεί. 1, ὅ. 

ΤὮ686 σοηῃίυμπήδοίοιβ ῬΘΙΒΟΩΒ ΜΘηΐ 80 ΔΓ 885 Ὠοΐ 
ΟὨΪΥ ἴο τϑἔιβε ογθάθησα ἰο (6 Ο3ρ6], Ὀυΐ ὄνϑθη ἴο 
Βρθδῖκ αν! οὗ 10 θείογα {86 τηυ!τὰὰ6 ; ΨὨΙΟἢ βθθιηϑ9 
ἴο πε (πδὲ (Π6Υ 6 γὸ ΤΠ ΘΠ β6᾽ν68 οὗ (18 ἀέρλεν οἶαδ5. 
Ου ἀπειθεῖν 886 Κουσἤθη, Ψῆο, διμοῃρ᾽ ΟἾΠΘΓ ρΆΒ8Ερ68, 
σΟΠΊρᾶΓ68 Εχϑοἢ. 

Τὴ ψογάβ ἀποστὰς ἀπ ἀφώρισε ον ἀΘη}ν ἀφηοία. 
ϑοραγαΐϊηρ ζγοπι πεν οΐ οοπιπιμεπίοη. Α58 ἴο {Π6 Πδηιθ6 
Τυγαπηι, ἰὶ 88, ΜῸ ἅγ6 ἴοἹ, ἃ ποῖ νεγὺ πηΐγοαφιθης 
οΠ6, Κα Αίηρ ἢ υ8. (ΟΟπμηθηϊδέογβ ἃτο ποΐῖ αυϊί 
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αστοοά ψῇἢδί δογέ οὗ ἃ βεῇοοί τ}|8 ΤΙ γγαπηυβ ἰΔΌρὨ.- 
Γλρμιίοοῖ, Ψιτίηρα, Ηδηγμοηά, ]Ἰγοάἀάτρο, ἀπά 
δοῃοοίίροη (πη Κ ἰ{ 88 ἃ Κιηά οὗ είς ΜΙάγαςοῖ, οἵ 
Ὠινιη!γ ΗΔ]}, ἀδϑισηθα ἔοσ γοδαϊηρ ὑΠοοϊορίολὶ ἰθο- 
ἴπγ08. Οἰἤοῦθ, 85 Ρρᾶῖοθ, Βοβοόπιηι]οσ, δηά Κυϊι- 
ποσί, (πη Κ τ 88 ἃ ρΡῃΠ]Ποβορ σαὶ ἰθοΐυγα τοοιυ,Ἐ δπὰ 
(αὶ Τγτδηηυβ νγ»88 ἃ ΥΠ δίογ οἰδῆ, ογ 8ορὶιἰ8ῖ. [1 (Π6 
ἔογιηθγ σοη]δείυγα 6 ἴσγυθ, ἢ6 ννᾶ8 ργοῦδοϊυ ἃ σοη- 
νοΓίοἀ .6νν ; [{{Π6 Ἰαἰίοσ, ἃ σοηνογίθα (θη Έ|6. 

10. ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ασιαν ἀκοῦσαι 
τὸν λόγον τ. Κα. Ἰ. Μδην (οιηπιοηίδίοῦϑ ἰδκα πάντας 
ἴῃ ἃ 41|4}1Π 6 5686, δηα υπαογϑίδηα 1 οἵ τ[ἤο56 ψ8οῸ 
τοβογίβα ἴο Ερίιθδϑυβι Απηά (848 (τοι δΔηὰ Κυϊηοοὶ 
Οὔϑβογνθ) ᾿ηβηϊ6 γ85 [Π6 Ὠυπιῦογ οὗἁὨ ρϑύβοῃβ ψῇῆο Γ6-. 
δοιίοα ἴο {Π|18 εαρὶέαΐ δῃκὶ οηιρογίμηι οἵ Αβια ΜΊΏΟΊ, 
οὔ 4] Κιπβ οὗ θυ ίη655, γε "σίουϑ, ρο  ἰςαὶ, δηἀ σοτὰ- 
ΤΏΘΓΟΙΔΙ. 

10. Ἐπὶ, μηέο, ζ0γ, ἀμνὶηρ. ὅο Τμυογά. 92, 85. 
566 Βδρίιε]. Ῥοββιῦ]γ ἀκοῦσαι ΤΥ τηθ8ῃ ““ Ποαγά οἵ" 
8 Β6η86 ΨὨΙοἢ (6 Ψοτγα οἴδη ὕθᾶΓ8. 

. 11. δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας. Ἡδτα ψα Πᾶνα δη 
οἰερσαηΐί ἐϊέοέο5; ἴον 106 86η86 18, ηηγασμία ἱπδὶρηῖα. 
Τυχὼν ΡΓΟΡΟΙ͂Υ δἰ ρη1Ες8, “ἦν δ 15 πιϑέ ιυἱέἦ, ουνίου8, 
σοιημηοη." Εθῃοθα, νι οὐ, [0 ἀδηοίο8 λαμά υμέρατγὶξ, 
ἴη 1Π6 86η86 οἵἁ ἐπδὶσ "ἰδ: Θχϑιῃρ 68 οὐ ψῃϊοῦ ἀγὸ δά- 
ἀυςοα Ὀγ Ν᾽, εἰδίθδίη, Μυῃίϊο, δηά 1, Ὁ 8ηοσ : 48 Π]1ο- 
ἄοτ. δῖος. 418 α. οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀγωνίαν. ῬοΪγὈ.1, 42. 
οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀπορίαν. ὃς 58. ου᾽ μίκρους οὐδὲ τοὺς τυ- 
χόντας ἀγῶνας. Τοηρ. 16. ΧΙρἢ. ταραχῆς οὐ τῆς τυ- 
ούσης. ΤἼΘ [Ἃ]Οη] Ἀρρθᾶγβ ἴο θ6 ομδ οὗ ἰδίοσ στσοϑο- 

18:1. ΓὨουρὶ! ΒΟ)  ΠΙἢρ ΝΘΙῪ ταυςἢ δκίη ἰο 1 ὀσσυτβ 
ἴῃ δορῆ. (4. Τγγ. 401. (οἰϊο Ὀγ Μαϊςκηδογ), οὐχὶ 
τοὐπίοντος ἦν ἀνδρός. 
1, ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας, ὅτε. ὅ66 {6 ῃοία 
οἢ 1δ, 16. Σουδάρια 8 ἴτοιῃ [6 Γ,αἰη φσμάαγίμηι, α 
λαπακογοΐίοί. ὅδ86θ 16 ποίθ οῃ {μπικε 19,920. Σιμι- 
κίνθιον, οΥ σημικίνθιον, 15 4150 οὗ [,δ[1ὴ οτρίη, δῃά 510- 

 Τηδὶ ἴῃς ἴετπι ν)»8 Δρρ!]!εἀ ἴο ἐΐοηε 85 νν6}] ἃ8 ἴο βοῇῃσοΐϑβ [Ὁ ΒΟΥ 5, 
ἷβ Ὑγ6}1} Κηοννη, δηὰ ἰδ ρχγονθὰ Ὀγ γε(διεἰη 9 οἰϊαιἱΟΏ5. 
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. Ἠ1ῆ68 ΠΙΠΈΘΓΑΪῪ 4 λαϊ εὶγάΐθ. Τ ΔΏΒ ΕΓΒ [0 ΟἿἹΓ σΡΥΟΉ, 
(νηϊςἢ, θγ τῃ6 ΨΥ, 18 8 σοῃίγδοίοη [ῸΓ αὐόγ6-0η6,) 8ἃΒ 
15 ουϊ ἀθηΐ ἔγτοιη ἰἢδ 58:Π|}} 8. 1θγ }ῆη- αὔονθ, ἰὴ ἔατη-- 
18 υ86. ὅϑοΠη6, 1ζ 566 Πη8, ϑιρροβοᾷ {Πδὺ {πὸ ΡΟΨΘΙ 
οὗ Πϑαϊπρ ννὰ8 ἰού θηΐ ἴῃ {π6 δοάψ οἵ Ραιι]. , 
1 18} 51}Υγ οὈβουνεη, ὈΥ δὴν ΨΥ οΓβ, (ἢδὲ {Π686 

εὐγα8 ψΙοΌρἢ Ὀροη ἈΌ86ηϊ ΡΘΓΒΟΉ8, Β0Π16 οὗ ῃθηι 8. 
8. σοῃβί δι 8016 ἀϊἰβίδηος ἔοτη Ερἤθβυβ, τἱρῇϊ οοη- 
ἄυςα ρΥθαι!Υ ἴο 1Π6 βυσοοδθ5 οὗἩ ἰἢ6 Οσοβροὶ διηοηρ 
{8086 Ψῃο86 ἴλςοθ8 Ραυΐ Πδα ηοῖ ἰ}πη86} 86 θη. 

18. τινες ἀπὸ τῶν περιεχομένων “Ιουδαίων ἐξορκιστών. 
ῬΘγἢΔΡ5 [Π 686 ΨΟΓΑΒ τηΔΥῪ ὑ6 τη ογϑί, “ βοιηθ οὐ {Π6 
ψδηδογίησ “Ψεν 8) Θχογοιβϑῖ8." ϑισἢ ΡΘΙβοηβ, ΘΓ 
ἐ416 Ὀγ {Π ατοοθκβ ἀγύρται, δηά Ὀγ {{| 1,Δ{1η5 οἷν- 
ομἑαέογο5. 'ΏΘθβ86 δχογοϊϑδίβ Ψ 6 ΓΟ ἃ Κη οὐ πιθὴ Ψ}}0Ὸ 
(ΠΚ6 οὖν ἰγανϑ! Ὡρ ᾳυδοῖκβ8, ΟΥ ποις θη 8, ΟΓΥ σοη- 
7ΌΓ6Γ8,} ργθίθπα θα ἴο ουγα νἱοϊϑηΐ ἀϊβογάθιβ δογοηά 
1Π6 5Κ1}} οὗ {Π6 ρῇῃγϑιοίδη, δῃὰ δνθῆ ἰο σδϑὺὲ ουἱ ἀ6- 
ν118; δηά 8}} {Π18 ὉῪ ἐπθ ι1586 οὗ σον ίδιη Ἰησδηΐδί!οη8, 
ὉΥ σΠδΓΠΊ8, ΡΑΓΕΥ ΟΥ δαπη!ηϊβϑίογιηρ σογίδ! πη ρον ΓΙΠ]] 
τηϑ ας η 68, 8η6 ΡΔΓΟΪΥ ΟΥ̓ ΒίγοηρὶΥ ορογδίίηρ οἡ (ἢ 6 
ἱπιασιηδίίοη. (866 {πΠ6 ποῖβ οἡ 4, 7. δηὰ Μαῖίί. 10, 
47.) ΜΝ εἰβίθιη δρροϑβίιεὶν οεἰΐθϑ Μδηβίῃοη. Αροίδεὶ. 
ὅ. 808. καὶ μαγικῇ συνέσει πίθεται" τὰ πνεύματα Φεύγε, 
καὶ κρυφίμαις βίβλοις ἐπαγαλλυμένους περίεργα. Ηοΐ. 
ἘΡ.1.1. 8. 4: δυηΐ νειῦᾶ εἴ νοσθ8, φῃ!θυ8 ἢυης [6- 
ὨΪΓΟ. ἀοϊογθίη οββίβ, οἱ τηδρΏδη) τῃοὙὶ ἀδροίίογο 
Ῥατίοῃῃ. ΑἈπά 80 Ατίομμα. 8, 20, (οἰ 6α ὃν Ῥιοδου8), 
“οἱ μάντεις περινοστοῦσι. 1 ἴα {8 Ορρογίμη! νυ οὗ 
᾿Θηθηαίης ἃ Κιπάγθα ρἤῆγαβα ἴῃ “οβϑθρῇ. Β. 2, 20, 8. 
γοητεύων ᾿Ελιάϑαρος ἐκπεριῦῖλθε τὸν δῆμον' ΜΏΘΓΘ, [ῸΓ 

τ ΤΙ Ἠοῦγεννβ οαἸ]οἀ τΠθτι ἘΞ Ὁ», ἷ. 6. ρεύβοηβ 0, υβίηρ; 
“116 ϑαστοα (εἰ γαρταμητηδίοη, {νυ ἢ [Π6 «(6 νν8 68}} κατ᾽ ἐξοχὴν ἘΩΩ, ΟΓ 
νυ ἢ της δααϊτίοη οὗὨ ΘΠ δΨ,) τπουρῆς [ον οου]ὰ ρμεγίοτῃ) νᾶ- 
τίουβ κἰηἀ9 οὗἩ ἱηοδηϊαιίοπθ. Απεὶ,, Ὁγ {π6 σςο-ορογβῖίΐοη οὗ ἴ}ὸ ἢν] 
δηὰ ἴα ρογιηἰϑδίοη οὗ αοι,, ἴῃς εἴἶεος οΟἴδθη δηϑννεγοα {Π6}Ὶ Γηαρῖς 
δΙῖδ; ἩδΙσἢ αγίϑ ΠΌΘΟΣ σου ὰ σα} ἴῃ αυεδίΐοη, σου ]ὰ οοηίγαθϊιοϊ 
ἴδ ργομδοοῦ οὗ Ομγὶϑὶ Ὠΐπ)86}Ε, (ὅεε Μαῖϊ. 94, 94.) 

ὙΠδι τπὰ ὅενθ ὑγογα τυοἢ ρίνθη ἰ0 πιαρὶς αγίβ, 18. ννε}} Κποινῃ. 
Απὰ οὗὨ {18 τηδον ΡγΟοΐβ πΔΥ Ὅς βεθὴ ἴῃ Ἐἰϑοῃθθηρεῦ, Ἐπζαγὰ, δηὰ 

,ϑομυάις,. (ϑεδοεῖιρ.) , ; , 
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ἐκκεριῆλθε 1 ψου]ά τοδά περιῆλθε. ΤΠ σοπιπηοη γαδά- 
Ἰῃρ 960 Π|5 ἴ0 ἤᾶνθ Ἀγίϑθη ἤἴοτη ἃ οοηϊαβίοῃ οὗ ἵτνοὸ 
οἴδιοτβ, περιῆλθε δῃὰ ἐξῆλθε. 

14. ἐπεχείρησαν, αῃάοτίοοΐ, νοηἰυγοά. δὸ Ηεϑγοῆ. 
ἐπιχειρεῖ" τολμᾷ. 

18. ὁρκίϑομεν ὑμάς. τὸν Ἰησοῦν. Ηοτε νὰ τρῖσεῖ 5Β8}8Β- 
αὐ διὰ, Ἀ ψιθιααμηθ ὑπὰ ἢ: “Ἴε δὐὔυτα γοῦ (ἴο 
ἐεσιῶο οὐ) Ὀγν τῃδὲ .}68ι.5 (το ἢδ8 ροόνοσ ἴο οῸ 
ου ἴο οὐδαάϊθηςθ)." ΥὙεῖ [Π6 6110 818 οἵ ἐξελθεῖν νουὰ 
6ΙΘ Ὀδ ΝνΘΓῪ Ὠαγβῆ; δηα ἱπογθίογθ γ ΠΊΔΥῪ ϑΌΡΡοΟβα 

([Πδὲ τΠ6 Ἔχογοῖδίδ ἤδα ργδνιουβὶν ομαγροά (ἢ ὃν] 
ἰτϊ ἴο σοτῃβ οαΐ, δηὰ τἤδη οἰ] οὐνοά ὡρ τἢοἱγ γϑαυΐ- 

δβιτ'οη ἱτἢ [86 ψογάβ ὁρκέδομεν, ὅς. 
14. ἦσαν δὲ τινες νἱοὶ Σκευᾶ ᾿Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ, 

οἱ τοῦτο ποιοῦντες. ΤῊ ΒΘηΐΘΠ66 ΠΔῪ ὑδ Ταησοτεὰς 
“ἸΝον [ἢ6 ΡΟ6ΓΒΟη8 0 αἸἀ 80, ΨΘΓΘ δορδ (1.6. δρουϊ) 
ϑαυθῆ 8008 οὗ ϑοδνδ." 1{ 8 βυγρτγιϑίηρ τηδι ἴΠ6 (οα- 
τηοπίδίογθ δῆοιυ]αὰ ἕδνα βίαι ]Θα δὲ 118 86η86 οὗ τις 
στῇ ποτα δ, οἰ 6 Γ ὈΘίογο ΟΥ δ΄ϊοσ [ἤδθ, σψῇῃϊςοῇ 15 
ἔουπὰ ποί ΟΠΪΥ͂ ΠΓΕ ΘΏΓΠΥ ἰὴ {6 ΟἸδδδίοδὶ τυ γί τοτϑ, 
δυῖ τηΐτα, 23, 23. δύο τινὰς τῶν ἑκατονάχγων. ΨΝΔ,οΚη. 
οἰῖο8 Θχδιηρίοθβ ἴσου Π)1οδγοῆ8 ἀπὰ ΡΙιΑγοῦ ; Βυϊ τ 
18 αἰθο υβαά Ὀγζ (ἢΠ6 Θαγἤσβι δηᾷ ἰγθδὲ ψυσιζογ ; 68 Τυ- 

.8, 111. ὃ. 7. 87. Απὰ Ππηάἀορά ἐδογο 18 [Π6 58216 
ἑάϊοι ἴῃ ΟἿΣ σΨῊ ἰδηρυαρο; δοηθο ὑπϑηΐγ, ἔοσ αδοτέ 
ἐνοηϊγ. 1 ψοῦ]ά, ἐποτοίογθ, ροίης ἰἢμ:8: ἦσαν δὲ τι- 
ψὲς, (υἱοὶ ἸΣΣκευᾷ ᾿Ιουδαίου ἐγ μον δημς ἑπτὰ οἱ ποι οὔντεο. 

1δ. ἀπκοκριθὲν τὸ «νεῦμα. Τῆδ τϑοθηξς (ομμηησπέβ- 
ἐογϑβ {π|η1 18 μἱαίη (πδὲ [ἢ 6 πιδῃ ψ88 ΤΠΘΣΕΙΥ ἃ γαν!ηρ᾽ 
τὐδάπιδη, “ἢο, Ποῖνενογ, δὲ ἢ18 ᾿ς] ἰπέογναίβ, τηϊρὶξ, 
ἀπτίηρ ἐπα ὕψο γεᾶγβ οὐὗἩ δι Β γοϑίἄθῃοθ, αν ἢθαγὴ 
δηά Κιυονψη βοιῃδίπιηρ οὗὁἩ δὰ] δηά .6809. Απά Κιι- 
06] γαίδγβ ἴο ἢ18 ἢοΐθ οἡ Μαεαίί. 8, 99. Οη {6 οοη- 
ἐτάτγ, Ποαατί ρα ΓϑηδγΚΒ : “ Νοῖ ἴο 1η58ϊ|88 ὕροη {ἢ 
ἀοπιοηδέγαϊοη ατιβιηρ ἴγοπλ [ἢ18 βίογυ, [πδ΄ (15 ἀστηο- 
Πᾶς 88 Ὠοΐ ΤΊΘΓΘΙΥ ἃ ἰππαίο, {Π|8 6ν]]} βρί γι ὑπάδγ 
νι ο86 Ορογϑῖοη {ἢ18 Π]Δη 'Μ)88, Β66ΙΏ8 οἰ ΠΟΥ ἰο Ὦᾶνο 
θδθη σοπρο θὰ ὈΥ ἃ 8ιΡΟΓΟΥ ΡΟΨΕΣ [0 ὮΘΑΓ 8η ὑἢ- 
ΜΊΠῺρ ἰΘΒΕἸΠΙΟΩΥ ἴο .[6831.}38, ΟΥ στα ΠΥ ἰο ἢανα 1ἢ- 
τοπάοα Ὀγ 1 ἰο ὑτγίηρ Ῥδ1}} ἰηο 505ρ1ς]οἢ, 85 δοηρ 
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1η σοηπίβαἀσθγαου ψ ἢ ἰΠ1561; δηα τ 1Π6 Ἰδίίογ οὗ ἔ6868 
ψΟΓΟ [Π6 οᾶ86, Οοά, 88 ἴῃ οὐΘΓ 1ηϑἴδηςθ8, ονογγι θα 
115 ἀγίῆσο οὗ ϑδαΐίδῃ, ἴο ἰὴ6 ἀφϑιιιοίίοη οὗ ἷ8 ΟὟ 
οδ}}856 δηά Κιηράοηι.᾽" : 
ΤῊ ψογ 8 ΠΥ ΝΘΥῪ ΨψΜ06}] θ6 Ἔχρ]αϊηθα δοςσογαϊηρ 

ἴο {6 σομῃπηοῆ ΟρΙΠΙοη οὗ ἢ18 ἰγοϊηρ ἃ ἀδΙ 180 ; ΠΟΣ 
Ψ1}1 (Πδὺ ΒΌΡΘΓΒΘαΘ Π6 Θχοο] ]θηΐ οὐδβογνδίίοη οὗ κᾶ- 
Ρδαὶ, επδὶ {π6 ἸηΓογγορδίίοη Βθγα ἀοθβ οί ἱΠ}ΡῚῪ ἐρ- 
πΟγάησο, Ὀυϊ ταῖμοτ Ὄχργθβ868 γοργοασὴ δηὰ ς0Ὴ- 
ἐεπιρέ : η. ἀ. ““Ὕοιι βοθη ἴο ὃὉ6 νΘΓῪ ἀἰἴδγθις ρογ- 
ΒΟΏ8 ; ἶ 8πη| ῃποΐ Ὀουπά (ο ΟΌΘΥ γου. ΠΟ ἀγθ γοῦ 
{Πδὲ ἄδγα ἰο τη6 6616 νι! γΟΌΓ ΒΌΡΘΓΙΟΙΒ ἢ" [ἢ ρῥτγοοῦ 
Δηα 1]Πυδίγαίίοη οὗὁἨ {ἢ18 βθῆ86 Εδρῇδὶ οἰΐε5 Ασγίδῃ. 
Εριςοΐῖ. 3,1. είβίειη, ἴοο, σοιρϑγθϑ [886118. σὺ δὲ 
τις εἶ; σοὶ δὲ τί προσήκει θάπτειν ; οὐ γινώσκω σε. 

160. ἐφαλλόμενος, ““ Ἰεαρίηρ' ἃροη ἰῃδ." Α 5βίγοηρ; 
ΤΘίΔΡΠΟΣ ἰδία ἴτγοιῃ ψΠἃ θθαβ8[8 ἰπαὶ ᾿θὰρ οἡ {ἢ 6] γ 
ΡῬγου. Ουγ Ῥμμηοϊορίςοαὶ 1 υϑἰγαίΐοτβ ἤανα 41} ῃορ!εοιοα 
ἴ0 ΟἰΘαΓ ὉΡ {Π6 86η56 οὗ {818 ψοΙ, οΓ εἶβα ἢδνα οἰξοά 
4388 68 ΨΏΘΓΟ 10 ΤΏΘΓΟΙΥ ΒΙΡΏ1Η68 ἴο Ιδὰρ οἡ ἤογδθ- 
αοῖ. Απάὰ ἱπάἀοθά [6 ργϑβθηΐ βιρηϊβοδίοη 8 Γᾶγο; 

Ὀυΐ 1 Οσουγβ ἰη ΗοΙΘΣ Ὠοῖ ἈΠΙΓΘΗΠΘΏΓΥ ; 88 1]. ". 
611. απ. 754. ᾧ. 140. η. 260. μ. 404. ν. 862. 529. ὃς 
ὅ81. ψἤθγα [86 Ψψογα 15 64 νι ἃ ἀδῖννα οὗ ρούβοῃ, 
δοιῃρ οὗ {686 ρϑδβαρδβθ βθθ ἰὸ ἤᾶνα Ὀδθῃ ἰὴ (ἢ6 
τοϊηά οὗ δι. [ἀΚ6. 

16. κατακυριεύσας αὐτῶν, ἴσχυσε κατ᾽ αὐτών. ΑἹ- 
τηοϑί 41} (οιηπηοπίδίογβ ἔγοηι ἴἢ6 {1π|6Ὲ οὗ ὙοΟΪΓ ἴο 
Κυΐϊηοσὶ δβάορίύ {π6’ ογ]οἴδπι οὗἨ Βοίβ (ργΥ ἐουπάρα 
οἡ {6 δυγίδς νογδίοῃ), (δὲ ἰσχύειν κατὰ τινος ἄο68 
Ὠοΐ ἤθΓ6 βρη ἴο ονεγοοπιθ οΥ ργευαϊί, Ὀὰϊ 80 ἰ0 086 
{Ππῶΐ νἱοἴΟΥΥ 88 ἰο δσχϑῦοῖβθ ἔΌγοθ ονϑσ, ν] ΟΙ ΘΠ 1]Υ θοδέ, 
δΔηὰ 11] ἰγθαῦ. ““" ΕῸΓ (880 {Π6 0} ἰζ 18 αἰδέϊηρσἰδλοᾷ 
ἔγοτη κατακυριέσω, δηῃά (ῃδγα ἔοϊϊονθ 16 ψογάβ αἷστε 
γυμνοὺς, ἕο. Βυΐ [686 ἀγραα)θηΐβ 566η} [0 τὴ6 Π1{{1]Ὸ 
σοην!ποίης, δηά Ὑ.1}} ηοῖ ψοισἢ ἀραϊηϑι 1[Π6 10] ΟΝ Ἰηρ;, 
ὨΒΙΉΘΙΥ, [Πα πὸ ρῥγοοῦ ἢδβ8 ἢϊἤθτίο θθθη ργοἀυοσοοὰ 
(δι ([ἢ6 ψοτὰ '᾿ν88 80 ι1ι9644, ΔηἋ 458 βς) ἃ 86 ψουϊά 
Βα ἃ νϊοΐδηΐ οαἰδοῦΓοϑιβ, 6 ΤΏΔΥ ΨΘΙῪ Ψ6]] ϑ0ρροβα 
{δὶ ΠοηΘ δνοὸῦ ψ}}, Ιπάἀρρά, 1 δὼ Ὡοΐ δσδζο {πὲ 
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{Π 6 γα 18 ΔΏΥ Οἵ ογ δχδιηρία οὗ ἱσχύω νι κατὰ. 
Β6ΘΠ18 ὈδΘίιοΓ ἰο δάΐιϑγα ἴο [ἢ6 ᾿οριπιαῖθ 56η86 οὗ ἷσ- 
χύω κατὰ, ἐο δθ απ ουεγπιαΐεἠ 70. : ἀηὰ τῆ 18 (4Κ6 κυ- 
ριεύσας ἴσχυσε κατὰ ἴοτΓ ὯΔη γοίογοηργοέογοη ; οἵ υἢ- 
ἀογβίαηα ἴσχυε πῃ (Π6 56η56 ρμγδυαϊίοι; ἃ8 ἴῃ Αρος. 192, 
8. καὶ οὐκ ἴσχυσαν. “ΓΠ 8 10 Ψ1}} ΒῈ ἃ ΚΙπὰ οἵ ρΙβεοῃδβ- 
εἰς ΘΧΡγθβϑίοη, ἀδηοίηρ ““ ονεγρονψεγοά δηκ ονοσ- 
σδιὴθ 1Π 60}, ΟΥ, ἃ5 6 540, ““δεοαέ {ἢ 6 πὶ ;" νψῃϊ ἢ 18 
ΡογἢΔρ5 4}} {Ππᾶὶ (ἢ 6 ϑγτγίας Τγδηβίδίοῦ τηθαηΐ. ( εσγ- 
ἰδίῃ 1 18 (Πἴ ΟἿΓ Ἰάϊοηγαίίσα] τ188 οὗ δεαξ 185 ἀογινοὰ 
ἔτοπι {Πη6 Εγθηοὶ δαέξέγο, σῆς ἢ 8]ρηϊῆθθ, ἰο Ὀοαΐ 
ἄονη, δηΐ, τηϑίδρ οτος! ν, ουθγοοπιθ. ΓὮΘ οΪγν 
ΟἸαϑβ8ιςσαὶ ραδϑᾶρα {πὶ 1 ἢᾶνο ποίθε, 88 δρροϑίία ἴο 
1}18, ἰ8 Γςίδη 8, 275. ὡς ἰσχύειν ὑπὲρ ἄνδρας μυρίους, 
ἰο δὸ απ ουενμιαίολ. ΤὮΘ ὥστε Ψ1} {ἰδ ἀδποῖθ ἴδ 
εἤεοί ; ἀπὰ 8}} 18 ρἰαίῃ. 

Ι δῇῃ βυγργιβϑοὰ (Πὰϊ Βρ. Ῥρᾶτοθ βῃῆου]ἀ ἤᾶνε εχ- 
ἰαϊ πο γυμνοὺς ““ ἀορτίνοά οὗἁὨ [Π6 ὈἘΡΡΟΙΓ σαγπιθηί.ἢ" 
ι 8 Ἔν! ἀΘη.}γ ἴο 06 ἰακθ 848 ἃ ἀπ α ΘΧΡΓΟϑΒΙΟη, 
Β}18Γ ἴο ΟἿ6 ἰῇ ΟὟΓ ΟΜ ἰδηριιαρο, “ ἢ {Π 6 
οἰοί 68 ἰογῃ οὔ (δεῖς ὕδοΚ5." γείβιείη σοιῃρᾶγοβ 
1Δν. 8.11. Θυΐϊ οὐνϊυ8 διιεγαὶ πιυ]σδία8 πιιαϊυϑηπα 
ΑὈϊθαι. 8)01ο (..6]. ἀποδύων τοὺς ἀπαντῶντας, παίων, 
τιτρώσκων. ὅ5466 (ἢ6 ηοΐία οἡ Μαῖίϊ. 95, 86. 

17, 18. τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸὺν----ἐπέπεσε φόβος ἐκὶ 
πάντας. ΓΒ σοηίτιδιι6οα ποῖ ἃ ᾿{π|6 ἰοὸ σοηῆτγῃ τἢ 6 
Δυςῃογίγ οὗὨ Ῥαδι] (νοσ. 15.) ἰο νβομ, ἴῃ συγίηρ ἀ6- 
τἡοηἶδο5, ποι ηρ οὗ [18 βοιῖ δὰ ὄδνοῦ πδρρεπρά ; 
δ τῃΠογοίογα {π6 ἤᾶπη6 οὗ {6511 88 σοἰο γαϊϑα, Ὀ6- 
οδυ86 ὧν ἠΐπι {τὰ} πηγάς θ8  γα σψογκοά, ποῖ βοῇ 85 
Ὅ6ΓΟ ἰῃοβα οἵ [686 ἀδοοίνοιβ. (οβθη.) Οη ἐκπέ- 
πεσε Φόβος ἐπὶ πάντας 866 ἴῃ6 ηοΐα οη 9, 43. ἀηά [Κ6 
ἡ, 16. 

18. πολλοὶ τῶν πεπιστευκότων, ὅζε. ““ΤηΔῊΥ οὗ {Π6 
6] Ίονογβ,᾿" 1. 6. (γιβείδηβ. 14}, οἡ γϑοδινίηρ [ἢ 656 
ἘρΡιαβίδηβ8 ἱπίο (6 βοοίθίυ οἱ (ἢ γιβίίϑηβ, δα ὃχ- 
ἢοτίοα {δ ἴο τοϊοσιηδίίοη οὗ τηϊηὰ δηα ἼἽοοπάιςξ : 
Δη βίηρε δὲ Ερἤδθβαβ πηᾶρΊοδ] ἀγίβ ΤΟΓΘ της ἢ ῥγϑο- 
416864, Πα δά 8150 δι πῃοη]βηθα {Πρ ἴο δὰ δάϊοι ἐο 
υρογβιϊοὴ, δηἀ δρϑίδίη ἕγοπι ἐῆοβϑα αγίβ.υ ὙΠΟΥῪ, 
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Βονονογ, μδα ἡοΐ οὐεγεά (πο ργθοορίβ δῃά δῃοη!- 
[ἰοη8 οὗἁἨ {6 Αιροβιϊθβ.0 Βιυὲέ ν ἤθη {π686 ΟΠ ΓΙ 8{181η8 
88} Ῥδυ [5 αἀἰνίηθ ἰοραίίου 80 σϑιηαγκαῦϊν σοηβιπγοά, 
δΔηἋ ἢον 11} ὀχογοίβϑηι ἢδ ἃ βϑυσςοοραάοα νυ ἢ {ἢ 6 8οη8 οὗ 
ϑσανδ, μον δοκηον]θαάροα δηὰ ἀδίοβιθα τΠ6ὶς βιηΐωὶ 
σοῃάιιοῖ ; δηα ἴἢο86 ψῇο δα βιπἰρα πηᾶρὶς ἀγίβ, ἰἢ 
οὐἕογ ἴο δνίηςα τΠ6 1} ἀοισβίδίςοη δηὰ επίϊγα δραηάου- 
τηθηΐ οὔ (Πδη, Ὀτοιισῇι δυο θΟΟΚ8 οὗ πηᾶρὶς 88 {ΠΟῪ 
Ροβ568864, δηἀ ρυδ] οἷν Ὀυγηΐ τε. (Καυίη.) 

18. ἐξομολογούμενοι, Ὡς. ᾿Εξομολογεῖσθαι θα 812- 
Ὠ1Π68 ἴο 80 σοηΐθ88 ΟΠ Θ᾽ Β 318 88 [0 ργοιηΐ86 {ΠυΓ6 ΓΟ- 
ἰοττηδίίοη. ὅ66 Μαῖι. 8, 6. και {18 ΡΘΓΠΔΡ8 
ἸΏΟΓΘ σογγθοί ἴο0 880 {παῖ ἰῃ ἐξομολογεῖσθαι (6 ἐξ βὶρ- 
Ὠ1Η68 ορεηίψ, ζγαηκίν, ἐλογοιρσἠΐ : δὰ ἃ5 (ἢ ]5 ρωδίέϊς 
οοηοδείοπ “ου]ὰ Ὀδ ἃ βίγοηρ; τηοἰϊνα ἴο ἀνοϊ 8η, 80 
1: 88 ῬγοῦΔΌΪΥ δοσοιηρδηϊοα νψ] ἢ ἃ ργοΐθβϑίοη οἵ ρε- 
ηἰΐδποσ, δηά δῇ εηρεραοηϊοηΐ [0 δρδβίδιη ἔγοιι [{ ἴη ἔὰ- 
ἴυγ6. Ηδπορ ἰΐ ο8η16, ἴῃ {(ἢ6 6π4, ἴο ἀφβίρηδίο αὐέ 
ἐῤῖ5. ΤΠΒ 1η ΨΔαπη68 ὅ, 16. ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ 
παραπτώματα [8 ἃ ΓΟίδγαηςσ6 ἴ0 [818 ρυὈ] 6 δηά 80- 
Ἰοηη σοηΐδββίοη, δηα ποῖ ἃ ρεινδίθ 0Π6 ν ἰθρογθά ἴο 
8 ργίθδϑί. δὸ (ἤγυβ. δηΐ (βουπιθηϊ8. Δεῖ τάντα πισ- 
τὸν λέγειν τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας, καὶ ἀποτάττεσθαι διὰ τοῦ 
ἑαυτὸν ἐλέγχειν, τοῦ μηκέτι ποιεῖν τὰ αὐτὰ, ἵνα δικαιωθῇ 
κατὰ τὸ εἰρημένον᾽ λέγε σὺ πρῶτος τὰς ἁμαρτίας, ἵνα δι- 
καιωθῆς. 6 συβίοχῃ 5668 ἴο ἤν Ὀδθη ἰουπμαφα οὐ 
(ἢ6 Ρυῦ] 1]. ςοηίδβϑίοη οἵ βίη8 πηδάε δἱ ἰῃ6 θαρίϊϑηη οὗ 
Φοίη. ὅδε Μεχῖκ , 6. νοι ἰἤδγὸ οσστγβ ἰἢ6 8816 
ΘΧργαβϑίοῃ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἐχ- 
δηγρίοϑ οὗ 18 βθῆ86 ορεπἶψ οοηξεϑδ οσσυγ ἴῃ ΡὨ]]. 2, 
11. δηά Αρος. 8, ὅ ; δῃὰ ῃδὲ οὗ δηδαρὶης, δῃὰ ἢτο- 
τεἱδίηρ ἰὴ Τακα 922, 6. ἀπά Βοπι. 14, 11. [δββϑθηΐ ἴο 
Κυΐποοὶ, {παὶ Ὀγ τὰς ἁμαρτίας ΜῈ ἃτΘ ἴο υπάοτβίδπα 
81Π85 ΟΥἨ ΘΥΘΓῪ Κιηά, δηὰ ἢοΐ τη γοΪΎ πλᾶρ]οα] δγίβ. 
ΤΙ οοηΐοχῦ σοπῆηδβ πράξεις ἴο δέηζμέ Δο[]Οη8 ; 88 1ῃ 
Ἀοῃ. 8, 15. (οἹ. 8,9. 8ηα ΖΕ) Π Ἰ4η. Καγ. Ηἰϊβι. 2, 4. 
(εἰϊεά ΌΥ ϑδεμιθυβηθ ἴῃ ἢ [.8Χ.) οὖς μάλιστα ἥδει 
περὶ τὴν τοιαύτην πράξιν θερμοτάτους. [ἰ 16 ἃ βογῖ οὗ 
δυμρμαπλῖθπι. Α8 ἰὸ {Π6 τεαῦϊηρ οὗ δοιη Μ58., ἁμαρ- 
τίας, ἰῃ8ι 15. 4 ΠΊΘΓΘ ρίοδ88. 

ΜΟΙ». ΙΝ. 2 5 
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10. ᾿ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περιέργα πραξαντών. Ἦρτα 4130 
τὨθτ6 ἰ8 δὴ Θυρ]ιοιἶβπηη. 16 ψογὰ πέριεργος, ἃ8 ἃρ- 
ρ᾽ἰαἀ ἴο ρογϑοηϑ, ϑι5:ῆ 68 ἐοὸ πιμοΐ, οοςμρὶεά, οοςυ- 
Ρἰαἀ ἴο {π||68 πο ε νΔΙΠΪΥ ᾿πἀυβίγίου8, πἰπιῖα δοάπε- 
ἔωδ, «αὶ {Π6 [,Δ11η8 (48]}} αγ᾿ἀφέϊο. Ἡρηςα, 45 ἀρρ!!εἀ 
(0 ἐλίηρο, ἰὰ ἀδιιοΐθ8 δωυρεγυασιμς, υαημα ; δΔῃ τη τἢϊ5 
9656 {Π|6 ἴΘγπι ν᾿ ἃ5 Βρθοῖ ν ἀρργοργιαϊθα ἴο ἀοϑιρηᾶῖο 
(16 ἀτίβ8 οὐ πιαρὶς, δηἃ 800} “ Βρογϑι ο0}8 νΔη 1165," 
ὈοΙμ Ὀγ {6 δογιρίυγα!! δηα (ΟἸαβϑίοαὶ ψτίτθγβ, ἔτ, 
ψ οπῚ ΘΧΘΠΊΡ 68 ἅτε δάἀάδιςοά ὃν Ὑο]ῇ, δγεἰϑβιοίπ, 
Κγρίο, [γι ϑο ἢ οὐ Πδγοάοί. 4, 12, δ. δηὰ Βυτ- 
τΔη οἡη Ρείτγοῃ. Ρ. 46; ΕΧ. σι. Ρῃι!οβίγαίι. 1775. γύναι, 
περίεργον χρῆμα καὶ μαντικὴν συσκευάϑοντες. 5] ον. 8, 
189. τὴν πάρα Χαλδαίοις περιέργον παίδευσιν. ΑτΙβίδρη. 
2, 18. ψ]Π6Γ6 τίς τῶν περιέργων 5, 5168 ἃ πιαδ ἰοίαπ, σῖο 
158. Γ΄ ἀδβουι θα 85 ὑποκρινάμενος τῶν περιέργων τὸ 
σχῆμα. Νιὰς (ἰαἰυ]}. Ερ. 7. Ηον. Ερ. 17. νἤοσγδ 566 (ἢ6 
ϑοΠο 481. 1). (458. ἔχο. 168. 714. ὁ ̓ Αδριανὸς περι- 
εῤγότατος ἦν καὶ μαντείαις καὶ μαγγανείαις παντοδαπαῖς 
ἐχρῆτος Απὰ {παῖ {{}18 18. {Π6 86η86, 8 οἶθαγ ἔγοτῃ ἰδ 
ψογ 8. ̓ ππ] ἀἸδίο γ 80] οἰ πο. ὅ866 ἴΠτϑη. Αηδὶ. 
ϑδογ. 1. 4, 4, δ. Ρ. 48., δόρει )158, ἀθ περιεργίᾳ 
ἘρΡἢ68., δνακοῖ. δὲν. Ογιῖ, 2, 148., δηὰ Τ᾿ ογίηρ 
Οὐ 58. 5. Ρ. 677. Τηΐθ νίεν οὗ {86 περιεργία οὗ τῇς 
ἘΡΘϑβϑίδη8 15 σοηβιπηθά ἀπ ΠΠυ5ἰ ται Ὀγ 1ῃ6 ἔΌΠ]ον- 
ἵησ ψογάβ8, ᾿Ἑφέσια γράμματα, ΜὨϊςἢ ΨψΘΓΘ 86 γο} }5 οὗ 
ῬΑΓΟΠ πιοηΐ ΟΥ̓ Ῥᾶρ6γ, Ἰηβογ 6 α ν ἢ σογίδιη ἔογπιυ δ, 
δΔη4ἃ Ῥουηᾶ ἰο ἴῃ6 Ῥοάν, Κα {π6 ἀλεξιφάρμακα, οἵ 
αητι ἰδέα, ἴῃ οΥάοΓ ἴο Κοορ οὔ ἀἰβογίάογβ, ἀθιηοῃβ, ὅζο. 
ὅζε. ΑἹ] βυςῇ ἀπλ ] οῖβ ν γα ϑρθοίδ !Υ ἰογπηιοα ᾿Εφέσια 
γράμματα, ϑῖηςε Ερ[6808 566Π|8 ἴο ἤᾶνα Ὀθϑθη τ 6 Ἑπίοῖ 
πηδηυίδοίονΥ οὗ {Π6π|. ὅδο Ὀιορεπίδη. Ῥγον. (δηΐ. 
4., 78. ᾿Εφέσια γράμματα ἐπωδαί τινες ἦσαν, ἃς οἱ ᾧο- 

ῦντες ἐνίκων ἐν παντὶ Απά {686 ἅΓ6 πο πίοηθρι, οἵ 
Δ᾽ !υἀ θα ἴο, 1 ΠυΠΊΘΓΟΙ8 ΡΆ5889659 οἰἰοἀ ὕὉγ εἴ3. ἀπά 
ψαϊοκη., τη [15 ϑοῇοϊ. 6χΧ. ρτ. ἐν ΔΑ β Ίλει ἐφέσια τοῖς 
γαμοῦσιν οὗτος περιπατεῖ λέγων ἀλεξιφάρμακα, ἙἘπ- 
δἴαίῃ. οἢ Ηοῃ. Οἀα. τ. ρ. 604. 856. Ατἤρῃ. -548 ς. 
ΡΙυΐ. δγηηροβ. 7, ὅ. οἱ Μάγοι τοὺς δαιμονιϑομένους κελεύ - 
ουσι τὰ ἐφέσια γράμματα πρὸς αὐτοὺς καταλέγειν καὶ 
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ὀνομάϑειν. ΟἸΘηοη5. ΑἸοχ. ρ. 860. τινες δὲ μυθικώτε- 
βον τῶν ἰδαίων καλουμένων δακτύλων σοφούς τινας πρώτους 
γενέσθαι λέγουσιν, εἰς οὖς ἥτε τών ᾿Εφεσίων λεγομένων 
γραμμάτων, καὶ ἡ τῶν κατὰ Μουσικὴν εὕρεσις ῥυθμῶν ἀνα- 
Φέρεται. ὃ 67. (δ΄0}}. δὰ Κυϊη.) [ δἀἠά Εἰ50. 6. 
Ηιοτγοοὶ. Ρ. 464. οἴ. ΟΙθαγ. εἶσι οἱ περιέργους μηχανὰς 
-ο-ὁὠκατειληφέναι. 866 ΟΙεάγ. οἡ ῬὨΠοΚίγ. Κ. ΑἹ. 85,1. 

19. συνενέγκαντες τὰς βίβλους, κατέκαιον.Ὲ Τἢθ686 
θοοῖκ8, πο ἀοιρί, ἀδηοίοά {6 ναγίουβ ΤὈγ5 οὗ ἰη- 
ἐδηξαίιον, 8π64 [6 οἵἴπο πιεῖ ποάβ οἵ Ἄχοιοϊβίηρ πέϑ- 
ξὶς αυῖϑβ. Καὶ συνεψήφισαν τὰς τίμας, “ σοπιιι64, 
σα ου αἰοα [Π6 ῥγὶςθ.᾽ Τηϊ5 ψνογὰ σοϊη68 ἔγοιη ψῆφος, 
οαἰομέμα, ἃ οομπέϊηρ᾽ δίοηο. 

190. εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε. ΑἩἡ οχϑηρία οἴ 
18 βθη56 οἵ εὐρίσκω, 88 υϑεα ΟΥ̓Π 6 [οἵα] ρῥτῖςθ οὗ δῃῪ 
{πϊπηρ; β8οϊ4, [48 Ὀδθη ργοήυσθά ὈὉγ Εδρῇῃοὶ ἔτοπι Χο- 
πορῆῇ. (Ες. 9, 8., δηὰ ὃγ Υο! [ ἔγοπι Ροϊγ Ὁ. 1605. [ἢ 
Ἔχρ ϑἰηϊηρ ἀργυρίου (ΒΝ ΕΓ οοἶἢ) ἐῃ6 ΟΟὈτμηπηοπίδίοιβ 
δΓ6 ποΐ ἀρτοϑοά. ὨὈγυϑβῖι5, τοί 8, δηὰ οἴπογβ, ἴακα 
11 ἴο πηθδῇ (ἢ6 81͵ν68Γ 8ῆθκεϊὶ, ν σῇ νγ88 δαυϊναϊοηί (ο 
ἴουγ Ατἰτῖς ἀγδοῆηη8. Βαϊ (45 οΟἴογβ ορϑϑσγνϑ) ἰξ 19 ποῖ 
ῬγΟΌΔΡΪ6 {Ππ0 δἱ Ερἢθβυϑ {π6 γθοκοηίηρ βῃου]ὰ ἤανα 
Ὀδθη Ὀγ 83} 6 κ6]5, υη688 ἰηἀθθα {ἢ 686 ψ6γα ἔογοίρῃ γονν8. 
ΤΠ οδ]δοίίοη ἀραϊηϑὲ ΘβΕπ|δῖ!ησ {Π6Ππὶ 88 τηΐηορ, 18, 
(δὲ [6 801 6 ς6 ἃγβιἠὴρ 'γου]α θ6 ἴοο ἰαγρθ. Ὑοΐ 

Ὁ Ἦσεε ὉἸουμπιεηΐυβ οὔδεγνοθ, ἔγοι ΟὨγγδοβίοω - Σημειωτέον δὲ 
ὅτι καὶ τοι πολυτίμους οὔσας τὰς γοητικὰς αὑτῶν βίβλονς, ὡς τῶν ἐν 

ῳ ἐχουσῶν τὰ κάλλιστα, οἱ εἷς δ λμλ πιστεύσαντες, οὗκ ἐπώλη- 
σαν, ἀλλ᾽ ἔκαυσαν, καὶ τοιγε ἄλλων ἐκείσε τοιούτων ὄντων τῶν θελόν- 
των τὰς βίβλους κτήσασθαι, πρῶτον μὲν ἵνα μὴ τις μετάσχῃ τῆε ἀπ’ 
αὐνῶν ψνχοφθόρου λύμης, ὄπειτά δὲ ἵνα μὴ ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας κτή» 
σωνταί τι. 

ὑΜνεϊοιοἷπ ἴδ πυπηδγοιι8 οἰϊαι: 8, ἔγοσῃ δἰ ΠῊ ΑΓ [6858 0,65; 6Χ. ΚΤ. 
Τὶμοη. ἀρ. ϑοχὶ, Ειηρίν. δ6. Πρωταγόρῃ, ἔθελον δὲ τέφρην μμβπένγει 
ματα θεῖναι, ὅττε θεοὺς κατέγραψ᾽ οὗτ᾽ εἰδέναι, οὔτε δύνασθαι, 
ὁποῖοι τινες εἰσι, καὶ οἵτινες ἀθρήσασθαι. ἘΖ6 8150 ρίνεβ ϑονογαὶ ἰῃ- 
δἴδῃοοϑ οὔ ρεγηϊοίοιϑ ὈΟΟΐκ8 Ὀοΐηρ Ὀυγηῖ ὈΥ ἴἢ6 πδηάβ οὗ ἴπε ἤδηρ- 
Τηλη, ΟΥ ῬΌΝΠΪς Ὠεγα]ᾶ ; 88 ἴῃ Ὀίορ. [,δετῖ. 9, 54. Ταοῖῖ. Αγτ. 9. δυ- 
Ἦωκ Ῥαυϊυδ 5, ἐβ. [10Γγ0Ὸ5 τααρίςος διιΐδ δρυὰ 80 ποιέπεη δαῦεγ 
ποεῖ, οἵ δἱ ρθῆδϑβ αυοβουηαδ γερεσίΐ δυηῖϊ, Ὀοηΐβ δα διηιβ, διυθυδι 65 
406 ἰδ ρυδ]!ςὰ, ἰὴ ἱπευΐδια ἀερογίαηίυγ, υτ!]ογεθ σαρὶῖα μυηΐυῃ.- 
ἴυγ. [ν. 40, 49. [0γ] ἰῃ οστμρϊκίο, ἔχηθ ἃ υἱοιπηδγὶϊ8 ἔδοῖο, ἴῃ 6σ8Β- 
βροσῖι ΡΟρΡΌΠ ογοιιδιὶ διιηῖ, 

Φ «4 
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ταδη 68ἰ ἱπιδιίσῃ οὗ Χοη. Αη. 7, δ, 4. (αθονα εἰϊ64}; 
ἴτοαι ψὨϊοἢ 1( 18 Οἶσαν ἐπὰΐϊ ἐντόνως 15 ἴῃ (15 μϑδϑαρε 
(ἢ γι γθδάϊηρ. : 

Ιη διακατηλέγχετο, γεζμέεαά, {6 διὰ δίρηϊῆθα ἐλο. 
τοισἠϊν, διὰ ἰϑ ᾿ηἰθηϑῖνθ. Οὐ ἴδ6 δἰη}ρ]6 κατελέγχω 
866 {ῃ6 ποία οὐ Μαζκ 9, 95. δημοσίᾳ, μιεδέϊοκέψ. 
Ατπποηρ (μ6 (ΟἸἰαϑβδισδὶ μὰ 8 οἰϊοὰ Ὀν Υ͵εἴ8. δα 
ΡΙδί. ἀς Ργοάϊο. ἰδίᾳ ἐπίδειξιν τοιεῖσθαι. Αἰθροῆ. Ῥ. 
90 ο. δεῖξιν λόγων δημοσίᾳ ποιούμενος. 

(ἬΑΡ, ΧΙΧ. 

. ὴ 1τὉὴ6 πιϑϑὰ (6, ψ ἢ ἶθ ΑΡοἱοϑ 15 δυάς δ 
Οοπηῖῇ, Ῥαὰὶ γοίυγηβ ἰο ΕΡβθϑυβ, 88. πα μιδά ργο- 
τηϊϑαὰ (8566 18, 21.})) 8πηὰ {μ6τ6 τηδούβ ὙΠ} βοῖης ἀ15- 
εἰρ]ε5 οἵ ΨΖοῆη, δηάὰ Ὀαρέχοβ (μοι (1---7.)».. Ηδ 
8 65 ἃ βίδυ οὗ πηλοῦ ἵπιῃ {02ὸὺ γοαγβ δ ἔρδοϑυβ, δηά 
φοηνδι8 ΤΏΒΠΥ ἰο (ἢ ΙΒ: ΉΠΥ (8--- 20.). Α τὰρλι]ξ 18 
[ἤδη οκχοιϊοὰ ὑγ Ποιῃοατυδβ, ἰΠ6 ροϊάφηἢ. Ῥδωὶ, 
ΒΟΥ ΘΝΘΟΤ, ΘΒΟᾶρ68 αἰϊνα (48 ἤη.) Κυΐη. ᾿ 

.. 1. τὸν ᾿Απολλὰ, Ασουβαίνθα Α(ἱὶς ἴον ᾿Απολλω». 
Διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη, ““ἱτανοτοὶορ (Π6 ὕὀῥῥ06. 
((. 68. ᾿η]Δη 4) γορίοῃϑβ :" μδιηοὶγυ, (ὐδ]αια δὰ Ῥμγυρία. 
((ὑοιῆρᾶσγε 18, 28.) ΕῸΓ [ΠΘῪ δγὰ 80 οδ δὶ στ σοὸ- 
ἴδγθηςα ο [6 πΙαΓΙ π|6 βἰυδοη οὗ Ερἤθβι5, ψΒίοἢ 
ψ88 κάτω. (Κυϊη.) Τα 5Β6η86 οὗ ἀνὰ, ἄνω, κατὰ, ἀρὰ 
κάτω 15 ἰτοαθθρηΐ 1η (ἢ6 (Ἰαβ8:6 81 ψγιοσβ. ὅ60 ϑίυγζΖ. 
[εχ Χεϑῃ. δηά δβρθοῖα!ν {886 ΠυπΊΘΡΟΊΒ ΘΑ ΜΙρ]65 
Ρῥτοάδυςδα ὮὈγ γγοίβίοιη. Ου ρήάρθαϑ 866 [6 αοο- 
ΠιαρὮο 81 ψγιίοβ. [0 18 οδ θά Ὀν Ψοβθρῆυβ, Απί. 
14, 17. προτεύουσα τῆς ᾿Ασίας: ὙἤοΣ6 ὈΥ. Αδβῖ8 15 
ξοοδηΐ Αβία ρύόρβον, ἱ. 6. Ἰοῃΐδ. 
1, εὑρὼν τινας μαθητὰς, 1. 6. “( ΜΨΟΓΘΏΙΡΡΟΙΒ οΥὗὨἨἍ 186 
Μαεββίδῃ." ἘΕογ μαθητὴς τηῦϑὲ Ποῖα Ὀ6 ἴθ ἰῃ δῇ 
αχιθηάρα βιρηϊποδίίζοη; βίηῃςσθ τθοβα ρϑγβοῦδ ἀϊά ποΐ 
ΔοΤουῃΐ εὔόϑι8 88 (Π6 Μοβϑίδῇ, πανίηρ ΟὨΪῪΥ τοοεϊνοά 
εἴοδη 8 Ὀδρίϊδϑη. Ὑαοῖ {ΠΟῪ ψ ΓΘ ΨΟΓΒΏΙΡΡοΓβ, δηά 
ΡῬτεραγοά ἰο ὃς ἀϊἴβοῖρ]οβ οἵ ἐβε Μαεβδβίδι, πο ἐπαν 
Ὀοϊανοα ψουϊά τἡμὰ ΔΡΡΘΆΓ. δα (6 ποΐβ οἡ 18, 
45. δῃὰ Νορββθι (8 ΕχϑΊο. ρ. 51 8.66. Νοῦν βίποθ 
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οί Πι861} ἀϊά Ὠοῖ σοι ριεμθη Ψῇο ΟἸεῖβὲ νγ88, 
Ὀοίογθ ἢ6 δρρίϊθ ἴο πὴ ἔογ Ὀαρί5Π|, 80 ἰζ 15 ποΐ ἴο 
06 ψοπάογρα δἵ [μὰϊ {Π 686 ρϑιβοηβ, ψῆο, ἂΐ {6 οτί- 
ΕΣ Ἰηϑιυ(1ο0η οὗ Ὀαρί5π,, ἢδὰ ὕφθηὴ ὈαριϊΖοα ὃγ 
οἰη, δηὰά ῥγοίβββαα ἃ Ὀο ἰοῦ ἴῃ ΟΠ γιβι 5. δανϑηῖ, μὲ 

δἰϊογιναγαβ, θοΐούθ {Π6 ρυθὶϊς τη! ἸβίγΥ δηὰ ἀθαῖῖ οὗ 
ΟὨγϑί, δὰ τοιηονθά ἴὸ ἀϊβίδηίΐ γορίοῃβ, βῃου!α ἤἢδνθ᾽ 
Ὀδοη Ἰρῃογαηῖ (Πὰΐ ἐὔόνμδ 'ν8ἃ8 ἴῃ6 (ΕἸ γιϑέ, 1. 6. {1Π6 
Μεββίδῃ. ΝΑ τοᾶην αἰβοῖρ 68 οἵ Ζοίη, δνθὴ αἴϊεσγ 
ἢθ Δα ἀφοϊαγοά .650.8 ἴο δ6 {Π6 Μεββίδῃ, δοσοιπίθα 
1Π6}Ὁ ΟὟ τηδϑίον ἃ8 ἃ ργϑδίθγ ργορίνιδξέ ἰῃδη «[6808. 
σεθ (6 ποίΐθ οὐ {“2οἢ. 8, 0. δηὰ Μαίι. 11, Φᾧ. 
Νοιίῆογ 18 1ἴ ΠΠκοὶγ τῃδὲ ἐπ ψεγα (45 Υείβ., Βο]- 
θη, δηά Ηδίηγοἢβ βυρρο86) ὈαριϊΖεὰ ὈγΥ “)οίίοξ, 
Εὸσ ἢ ΠΙπ186} δά Ὀδδη ἃ [Ὁ] ονοῦ οὗ, δηα ὈαριϊΖοά 
Ὀγ, Φοδη; θυῖ αἰἴζεγναγαβ παὰ τοῦ σοσγοοῖ Κηον- 
Ἰράρο Ἑσοπμημηϊςδίοα ἴο Ὠἷπὶ ὈΥ Αᾳ4υ1]6 δηὰ Ῥυ 8.14, 
ψο ἀπαουδίθα γ᾽ Θχρουηαεα 480 ἴο (ἢ 686 πιθῆ {86 
ὅδον τοῦ Θεοῦ (866 18, 26.) [ῃ δςἢ ἰρῃογδῆσα Ψ6ΓΘ 
(ἢ686 ἰννεῖνα Ῥθίβοῃ"ϑδ, ψῇο ἢδαὰ θθϑθὴ Ὀαρί!Ζρά ὈΥ͂ 
8016 αἰβεῖ 068 οὗ Ψοδη, [Πδὶ (ΠΟΥ 8θθηι, δἰΐξογ [6 
ἀδραγίυγα οἵ Αροΐ]οβ, ἰο ἢδνα οοηϑίϊυἱθα ἃ ἀϊδεποΐ 
Βοοϊθίγ. Εογ δι] ἔουπά (θη), μοΐ 8488θι} }]6 ἃ 1 {Π6 
ϑυῃδᾶρορίιθ, Ὀὰΐ ἰογιμϊηρ ἃ βαραγαίθ Ἴσοηργοβδίίοη. 
(Κυη.) ον ὰ 

. , Ῥδὺ] 84, 1 86δϑίηξβ, ἰϑαγὰ Ἵσοῃοογηϊηρ {Π 686 
ἴηθ6η, {πᾶ {ΠΟΥ ὝΟΙΘ βαρδγδί 5.8 ἔγοῖ «64]18π|, δηΐ 
οοηϑεϊυἱοα ἃ βοςίου αρᾶγί.. δυβραοοίηρ, Γπογοΐοσγρ, 
{δὲ (Π6Υ θα αἰ801 0168 οὗ Φοθη, 6 ψϑηΐ ἴο [ἢθπὶ 
ὙΠ τΠ6 νίονν οὗ σομητημηϊσδίηρ, [0 {Π6Π| ΤΊΟΓΘ ΠΟΙ- 
τοοῖ ῃοίίοηϑ οὗ το ρίοη. Ηβ β86θη)8, ἴούανοσ, ἴο 
να 8414 ηιοῦθ (ἤδη 18 ἤθγα τϑοοσγαθά, ον [ῃδὺ 6 
δα «ϑκδά θαι ψ Ποῖον {ΠῸῪ γοῦα δαρέϊεοα, τλΔῪ ὉΘ 
οοἸ]οοιοά ἔτοιῃ (6 νψογά8 οὗ νοῦ. 8. εἰς τι οὖν ἐβαπ- 
τίσθητε; Απὰ ψ δὴ (ἤδῪ δηβϑνοσγοα 1π {ἢ 6 δἰῆήγιηδ- 
ἔνα, Β6. ἴῃ ογάβθγ ἴο Κηον ψῃδῖπογ (Π6Ὺ γογα νοίδᾶ- 
τὶθα οὗ {6 8αηι6 Μοβϑδἢ ἢ Πιιη561{, ἔτ ΠΥ Ἰηΐογο 
τοραιϊοὰ (Π6πὶ ΜΙ, εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔλάβετε πιστεύσαν- 
τες; “Ὦδανο Υγ6 Ἔχρογθησθα (Πα εοἤξοίβ οὗ {ῃ6 Ηοὶγ 
δρίγ δ᾽ 
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Πιστεύειν ἢδογα ἀδποίοβ ἐσ Ὀοίανα ἴῃ {6 ἀοςίγηθ 
οὔτ Μοιαβίδῆ. 866 ἴΠ6 ποίϑ οἡ 18, 26. (Κυϊη.) 

ΤῊΪ5 αἰιοϑυίοη ῬΑ0}]} ννᾶ9 }υ8ι1ῆ6 4 ἴῃ ρυϊζεϊηρ, 58: 6 
ΟΠ ΓΒΔ πα, 85. "4 ψογο, Ὀυζ 7υ08ὲ ἀανψηρα αἵ 
Ἐρ 6805. 

Ω, ἀλλ᾽ οὐδὲ, εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐστιν, ἡκούσσαμην, “ Ἧ6Θ 
Πᾶνα οΐ 850 το ἃ8 Ὠραγὰ ψῃθί 6 γ {26 γ6 θ6 ΔΗΥ 
Ηοὶγ Οἰιοϑθι." Αμά γεοῖ {πῸῪ ψῆο 581 {118 θα 
2εν8. Εογ Φοΐη ἃηά ἰν5 ἀἰβεῖ μ1 65 θαρίΖοά ποηα νὺξ 
εν; δηὰ ἴο {πο {6 ρῆγαβα ΣΡ ΓΤ σου] ἃ ποξ 
θαΐ 06 [ἀΠῚΠΠΔΓ ; ἀρὰ ὈΥ {{|8 [ΠΘΥ Ὀεδ!ανοα [6 ρΡγο- 
Ρἤοῖϑ να ᾿ηβριεἀ, δοο ἔζΖοοϊ. 11, ὅ. ΤΠ 6586 Ερδε- 
814η8, {6}, 566η} (0 παν μηθϑηῖ, [δι΄ {Π6 Ὺ δα δον 
Ποαια {6 Μοϑϑοιδΐ ννὰ8 ουπηο, απ ψῆο 6 ν 85, ἰμαὲ 
ΠΥ μαὰ ηοΐ Κπονη {πὰϊ {ἰἸ6 ρεγίοα βροίκβθη οὗ Ὁ 
206] 8, 1. (5666 τῃ6 ποία οη Αοἰβ 92, 17} Παᾶ ΕἸ ΒΜ 
ἤθη (η6 ϑρίτγι 5 ἴο ὕθ6 ρουγοά ουὔΐ προ 8}} πιθῃ, 
5811}} 1658 8] τον θθθ Ππηθαθα ψ ἢ ἢ. (Καὶη.) ΤΠ6 
Ἰοαγηθά (ὑοιμηγοηΐδίοι 15 ΠΊΟΙΘΟΝΘΓ ρογβυδαθα {πδὲ 
Ῥδ] δὰ φρρϑαϊβα ἰο 1ἢ}]18 νεσῪ ργορίθογ. Βυΐ ἰἢϊ5 
566Π|8 ὈΓΘΟΔΓΙΟΒ8. ᾿ 

Αἴ τι νεῦμα ἅγιον ἐστι ϑυθαιια δοθὲν, 566 186 ποίο 
οἡ Φοἢ. 7, 839., δηὰ (8535, Ρἢ1]. ϑδςογ, 680. Κυϊΐϊποορ!. 
[8598 οἰηϊἰοἀ ἴο ηοίϊςα (ἢ6 86η56 οὗ εἰ, ““αἀπποη." ὅ66 
1 (ον. 7, 106. | 

᾿ 8. εἰς τί, 5011. ὄνομα, οΓΥ βαπτίσμα. ϑοῖ!α (Ὀπι- 
τηθηϊδίοιθ, ἤονψανοσ, (45 Κυϊηοοὶ,) ἴᾶΚα 1Πη6 εἰς ἴο 
ἀδηοίθ {Ππ| 233 ηαἱ οαμϑὲ : 4. ἀ. ““Ἴο νἢδΐὶ ρῦτροβο, 
μη, Ψ γα γ6 ὈαριΖεα Ὁ ψηδί ἀοοίτίηθ αἰά γε ρῥτο- 
688 οἡ Ὀαρίίβιη ἢ Απὰ {ΠΠ6Ὺ ἀδίογπηπο (Π6 ΔΏΒΟΥ 
ἴο δ6, ““ΝαΙΊ6ΪγΥ, πδ΄ 6 Βῃου] 4 ργοΐδϑβ {π6 ἀοοίγηθ 
ψΠ]οἢ Φοῆη δηηουηοσσά, ἰο Ψηϊοἢ ψγ ψγογα θουηὰ Ὀγν 
ἢἰ5 Ὀαριϊϑ." ΑἸ ἰἢυ8 ᾿Ιωάννου βάπτισμα ν}}] 8ὶσ- 
πἰέγ «ολπ᾽ 5 ἀοοεἐγίπο απὰ δαρέϊδηι. "ΓῊϊΪ8 τηοῖΐδ οὗ ἰῃ- 
ἰεγρτγοίδιίοη, ἤονγανθι,, Β66Π18 ἴο παϑᾶ σοηῇῆγπηδίίοῃ. 

᾿ 4. ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισε, ες. Μὲν 18 ἤδΓά, 88 οἴθη, 
Ρυΐ ψτΠοὰΐ ΔΩΥ ράγίϊοἶθ ἴο σογγεβροπά ἴο 11. Βάκσ.- 
τισμα μετανοίας 5ΙρΏ165 (ἢ6 θαρίϊδηῃ ΟΥ̓ ΨΠΙΓἢ (ἢο56 
0 Τοοοῖνο [ἴ ἀγα θοιιμηά ἰο τοίογιηδίίοη οὗ 18. ὅ66 
{πΠ6 ποίθ οἡ Μαῖῖίκ 1, 4Φ. ΤΠῃδ6 ψογαϑ τουτέστιν εἰς τὸν 
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Χριστὸν Ἰησοῦν ἅτα {Π|056 οὗἉ δί. Ῥαι], ἜΧρ] αἰ ηρ' τοῦ 
5 1ῃδ΄ ἐρχόμενος Δηποιησθοά ὈΥ “ο΄, ὨΔΙΏΘΙΥ «6808, 
ΜΠ οτη ἴΠ6Υ οὐρὶ (Π6 ᾿πθϑη8 [0 840) ἴο δοσοιηΐ ἃ8 
Μεββία, δῃὰ ννογβἢ 85 βιιοῆ. ὙΠ ΘΓΘ 18. 8 βγη} Γ 
βαβϑβϑᾶρα ἴῃ Βοηι. 10, 6 ὃ. 7. (Κυΐϊη.) [π τουτέστιν' 
εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, ἰῇ 6 Γ6 18 ἃ ΡΟΡυΪὰΓ ὀγαοηψίορϊα 
ἴον, “" ἢον {8 Μεϑββίδῃ νῃ θαι ΠΝ Ροιιηά νοῦ ίο. 
Δ ΟΓΒΗΙΡ 18 εεδιιδ." Υοί 1 δββοηΐ ἰο Κυϊποοὶ, (ῃδὲ 
Ῥδὺ] τηὶρῆϊ ργοςσοοά ἰο Ἔχρίαίῃ πλοῦ ΓᾺΠΥ {Π6 ἄοο- 
{τη οὗ (Πειβῖ, δῃὰ δηΐαγρα οὐ {π6 τηᾶρῃϊἋἊ6 δηά 
σου διπίυ οἵ 118 ὑθησῆιί(θ, Ὀοῃ ἴγτοιη δογρίιγα δηᾶ 18 
ἀΙΒΟΟΊΓβ68 {ποπΊβοῖνοβ οὐ Φοἢη: πο ἀουβδί, ίοο, 6 
Ιηἴοιτηθα (πθηὶ οὗ {η6 ἀδαιὶῃ δηά ταϑβιγγοοίίοη οὔ 
“6808. 

ὅ. ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν ἐ. τ. ἄ. τ. κ. 
ὙΠαῖ [Πθ86 πγθὴ ὑγοσα σγέ-δαρίϊξεα Ὁγ Ῥαι], νἴοὸ Ππαὰ θθθη θεογα 

υαριϊΖεα Ὀγ Ψο᾿π, δνοσῪ ὑηριε)υϊοοαὰ μϑῦβοη ν0}}} τον δον. 
Βυϊ βἴηοε βδοπγα ἤδνε δϑυδεὰ {})}8 μαβεᾶρ ἴο ἀδργεςοίαϊα (ἢ 6 εἰηοδογ᾽ 
οὗ Φοϊη᾽ β ὑαριϊδῃ) ; δηὰ εἴηςα (Π18 γαρεϊ τἰοη οὗἨὨ Ὀαρίΐϑπ) βεθηπγοὰ ἴο 
ἔλνουῦ (ἢ6 ποίΐοηβ οὐἉἨἉ 6 Απδθαρίϊδῖβ, πο ρα ἢ8 Πᾶνα Ὀδθη δ6-. 
δίονγθα οὔ (ἢ Ἔχρἰδηδίίοη οὗἩ 16 ρδβϑᾶρὲ: δηά οὶ ἃ ἔενν πανδ᾽ 
ἀδηΐεὰ ταὶ Ῥαὺ] οαυθϑεὰ {656 τοθη ἴο ὕὲ Ὀαρίϊζε!. Μοβὶ οὗ {δῆ 
τηδϊηἴαϊη (ἢαῖ ν, δ. ἰ5. ἃ σοηί(ηυαϊίΐοη οὗὅὨ Ῥ40}᾽5 βρεθεῖ : δπὰ {ΠῸῪ 
Ταΐδν 1ῃΠ6 ψογάϑ οὐ ἰζ ἰο υοΐπ᾽ 8 Ὀαρ8η), τϑοοῖνοα δ ἢϊ8 γεοοῃ- 
χτηοπήδιίίοη. 80 Βοζα, Ὠγιίιι, δοιγηϊάῖ, (δἰ χίαβ, ϑυΐίοον, Ὁ1485, 
Βυάάει, ΟἸδαγίιιθ, γ Ο] , δηαὰ οἰ πεσβ. ὙΠΟΥ γοβί {οἷν ργοοῦ ΟἢΪΕΗ͂Υ 
ΟΥ μὲν δηὰ δὲ, ννῆϊοἢ [ΠΥ τῆλε ἴο Ὀ6 γοϊδεῖνε ραυτῖο ςβ, ἱπαϊοδίϊμρ; 
« οὐπίϊηυδιίΐοη οὗ ἴῃ 6 β84πγε εἰἰϑοοι!βθ. Τὸ [8 'ἴζ πιᾶὰν ὕ6 δηϑυνοσοα, 
1εῖ, (μαϊ (Π6 ἀγρυπιεηῖ ψὨΪΟἢ Γεϑῖβ προη μὲν δηᾷ δὲ 18. ΟΥ̓͂ ΠΟ ἔογοα, 
5ίησα ἴῃ ο586 ρδγῖ!ς] 65 ἀγα οὔϊδη ποέὲ δροάοιϊς. 868 ᾧ, 37. Φ]γ, {Ππαῖ 
ἱηϊογργοιδίίοη Ὀεΐηρ, δά πϊἰοἀ, ἃ ἔτ σ!ἃ (αι ο] ΟΟῪ νν}}} ἃγ56. ϑήϊγ, 
ἵνα ποὺ Ψ ΠΟΙ χοϑὶ ἴηδὶ Φοῦ ὈδριΖο πιοῃ ἰμίο ἴἢ6 Ὠδπιδ οὗ υἱέσι. 
Ἐν ἰἴ ννγδϑ ποῖ (Ππἰοηὴ Κηοννῃ αὶ τοῦ] Ὀ6 ἴΠ6 ἤδπηὲ οὗ 6 Με5-» 
δΒἷδ ἢ}, [{ νγαϑ οηἷγ ἴθ “ροξίϊοα πο ἀϊὰ {πᾶῖ. ΝοΥ ἄοεβ Ῥαιῃ], ἴῃ 
ἴδοϊ, 581 Υ ἴηι Φοβη ὀχπογιθὰ {Π6 ρεορία ἴο Ὀ6]ΐθνα υεβιθ: Π6 ππεγεὶγ,. 
ἰῃ {π6 ττογὰβ τοῦτ᾽ ἔστι, δια., ἰηαϊοαῖε8 ἴπαΐ ΌὉΥ ἐρχόμενον Φοἢ πιεαπέ᾽ 
Ψεεα, ᾿πουρῇ Πα αἀἰἀ ποῖ παπθ πίω. 41}, [ἴ 8 ΠΘΟΕΒΒΆΣΥ {πδῖ 
{πον νὴ0 νναγα Ὀαρίζεα Ὀ6 ἰῃοθα ἴο ψγοπι 16 ΟἸ]οννηρ᾽ αὐτοῖς 
Ρεγιδὶ 8: καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς Παῦλον τὰς Χεῖρας, ἴῃ νοῖβα 6, 
Βιυῖ (Π656 οδηηοῖ ὃς ἀἰβεγοηϊ ρεγβοὴθ ἔγοιῃ ἴϊοϑθ. διῃ]γ, Τῆηδὶ 
1ἢο86 Ὀαρίϊζεὰ ὃν Ζομη νετα δρδίη ἀἰρρθὶ ὈγῪ {πῸ Αμοβί]ββ, τῆδυ 
αἶθο ὃ6 οοἰ]οοϊοὰ ἔγοτῃ Αςῖβ 4, 38, ἃ 41. Εογ δίποθ δ]ιηοβῖ 81} τῃ6 
Ζεγυβαϊο:λἶ68 δηὰ δοννβ μα θα η ὈαριϊΖεα ὈΥ͂ Ζοἤη (566 Μαῖίι. 8, 5.), 
1 16 ἱπογεάιδῖς ἰμα ποπὸ διηοηρβὶ ἴπ6 8,000, τ ῆο ννεσα Ὀδρί:Ζεα ᾿γΥ͂ 
τις Αροβίϊεϑ, μβδά ὑὕὑθὸῃ Ὀαριἱζεὰ ὈγΥ Φοῆη. Απὰ γεῖ 8}} τυϊδοιϊὶ 
ἀϊσκιἰηοίίου ἴα βαϊάὰ ἴο αν Ὀδοὴ ὑαρίζεα ὈΥῚ (6 Αροβί!εβ,. 
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ΠΙιστεύειν ἤἴογ6 ἀδποίοβ ἐσ Ὀ6]Ιανα ἴῃ ἰἢ6 ἀοσίΓΗΘ 
οὔ {Π6 Μοβοαῆ. ὅ6 ἴῆ6 ποίϑ οὐ 18, 96. (Κυϊη.)} 

ΤῊ}5 ηαιοβοη αι} ννᾶ9 }υϑ 16 ἃ 1 Ρυζεηρ, 5:86 6 
ΟΠ γϑυ Δ ηγΥ Πα, 85 αὶ Μεγ, ὈυΓἋ 708 ἀανηρα βζ 
ἘΡρΙ]Ἰθϑυβ. 

2, ἀλλ᾽ οὐδὲ, εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐστιν, ἡκούσσαμην, “ τΘ 
αν ῃοΐ 80 πη} ο ἢ 8ἃ45 ἤραγὰ ψῃθί 6 Γ {Π6γ 6 ΔΩΥῪ 
Ηοῖὶγν ΟΙιοϑθι." Αμπάὰ γϑὲ {πθὺῪ ψῇο 5: ἃ {[}|8 σθεθ 
24ενν8. Εογ ΨΦοἤη ἃηά ἐν8 ἀἰβεῖμ]65 θαρίϊΖοά ποης θυὲ 
ψενβ8; δηὰ ἴο {πο τς ρῆγαβα ὩΣ ΓΤ σου] ἢοξ 
Ὀαΐ ὃὈ6 ἀπ} Π|ὰγ ; ἀπα ὈΥ {Π|8 {ΠΟῪ Ὀδ]ονοα {Π6 Ρχγο- 
Ρἢεοῖβ ψογα ἱπβριεἀ. δοὲ ἔζΖζθϑοῃ. 11, ὅ. ΤΏεδο ἔριιο- 
8Δη5, {Π6η, 566η} ἴο ἢᾶνα πηρδδηῖ, [δι {πο γ ἢδά πονος 
Ὠοανὰ τη 6 Μοβϑιδὶ) ννὰ8 συπθ, 83ἠη ψ ῦῇῦο ἢ6 ν 85, {ῃδὲ 
(ΠΥ μα πο Κπονη {πᾶΐ {Π6 ρετϊοα βροΐκβθη οὗ ἢ 
206! 8, 1. (5666 1ῃ6 ποία οἡ Αοςί(β 2, 17} Παά δγγίνϑα, 
ἤθη (ἢ6 δριτ ν89 ἴο ΡῈ ρουγοά ουξ τροη 8}} πιθῃ, 
811}} [655 δι {Πθγ θθθη ππθαρα ψῇ ἢ 11. (Καϊη.) ΤΙΘ 
Ιοαγηθα (ὐοπηηγοηϊδίου 15 ΠΊΟΙ ΘΟΥΘΓ Ρογβυδῆθα {πᾶξ 
Ῥδι] δά ἀρρβαϊβα ἰο {(ἢ}18 νοσῪ ργορίιθδου. Βυῖ ἰῃϊς 
566Π18 ὈΓΘΟΔΓΙΟΙΒ. - 

Αἱ τι νεῦμα ἅγιον ἐστι βΡθαιιἃ δοθὲν. 866 {86 ποία 
οὔ Φοῆ. 7, 89., δῃηὰ 6]455, Ρῃ. ϑαςοῦ. 680. Κυϊΐϊποορὶ 
ἢδ89 οἰηἰ6 4 ἰο ποίϊςα {{Π᾿Ὸ 86η56 οὗ εἰ, ““ απηοη." 66 
1 ον. 7, 16. 
8. εἰς τί, 561]. ὄνομα, οΓΥ βαπτίσμα. ϑοπια (οπι- 
τηθηϊδίοβυ ἤοψανογ, (485 Κυϊηοοῖὶ,) ΔΚ (6 εἰς ἴο. 
ἀθηοίθ {πὸ ,βδηαὶ σαμδὲ: 4. ἃ. “Το ψῇηδὶ ρύτροβε, 
ἐμθη, ψεγΘ γ6 Ὀδρ(1Ζοα } ψ πὶ ἀοοίτίης ἀἰά γε ρῥτγο- 
ε88 οἡ Ὀαρι,8η ἢ  Αηά (Π6Υ ἀθίθγπηπο {ἢ 6 ΔΉΒΨΟΥ 
ἴο δ6, ““Ναποῖν, (ἢδὶ 6 βῃου ἃ ρῥγοΐδββ {πΠ6 ἀοοίτιηθ 
ψ ἢ] ἢ Φοθη δηηουηςσθά, ἴο ψῃϊοἢ 6 ψογ θουπὰ Ὀν 
ἢ9 θαρί5." Απά τυ8 ᾿Ιωάννου βάπτισμα ν}}} 8ὶσ- 
Ὠἰγν «οἠπ᾽ 5 ἀοοένγίπθ ἀπά δαρέϊσηι. “ΓῊΪ5 τιοάδ οἵ ἰῃ- 
ἰογρτγοίδιίοη, ἤονγανθι,, ΒΒΘΙῺ8 ἴο Π664 σοηῇσιηδίοη. 

᾿ 4. ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισε, ὅζα. Μὲν 18 ἤοΓΟ, 88 οἴξῃ, 
ρυΐ ψιτπουΐϊ ΔΩΥ ράγί!ο]θ ἴ0 σοΓΓεβροπᾶ ἴἰὸ 11. Βάτ- 
τισμα μετανοίας βιρηίῇθ5 (6 θαρ(ίϑπι Ὁ ΜὨ]ΟΝ {Πο56 
Ψψ}0 τϑοοῖνο 1 ἃγα Ὀοιπηὰ ἴο τγοίογιηδίίοη οὔ 6. δ6α 
{π6 ποίθ οὐ Μαῖῖκ 1, 4Φ.- Π6 νοταβ τουτέστιν᾽ εἰς τὸν 
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Χριστὸν Ἰησοῦν τα {Π᾿056 οὗἉὨ δὲ. αι], Ἔχρ]αἰηΐηρ' τολσ᾽ 
15 1ῃδἰ ἐρχόμενος Δηποιυηςοά ὈΥ “ο΄, ὨΔΠΊΘΙΎ «(}6808, 
Ψ Ἤοτη [Π6Υ οὐρῇ (Π6 ᾿Ἰπθϑηβ ἴο 840) [0 δοσοιηΐ ἃ8. 
Μεβϑβίδῃ, ἀπά ψογβἢ!ρ 85 βιισἢ. ὙΠΕΓΘ 18. ἃ 5110118 Ὁ 
ρῬαββαρθ ἰη Εοηι 10, 6 ἃ 7. (Κυϊη.) [π᾿ τουτέστιν' 
εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, ἴῃ 6Γ6 18 ἃ ρΡοΟΡυΪὰΓ δγαοἡψίορϊα 
ἴον, “πον (ῃ8ἰ Μαοϑββίδῃ ννῃουη Ἰπη Ροιηά γου ἴο 
ὙΟΓΒΗΙΡ 18 οεδιδ." Υοὶ 1 αββοηΐ ἰο Κυϊποοῖ, {Πδὲ 
Ῥδὺ] πιὶρῇϊ ργοςθοϑά ἰο δχρίδίῃ πλογα [ΠΥ (ἢ6 ἀοο- 
{τίη οὗ (18, δῃᾷὰ δηΐϊασρα οἡ (Π6 τπηᾶρη Ἃς δηά 
φουΐδιηΐυ οἵ 118 Ὀδηθῆϊξδ, θοιἢ ἴσοι δογιρίαγα δηά {ἢ 6 
ἀἰβοοιιγϑθβ {686 1νο8 οὗ ΨΦοῇη: πο ἀοιυδέ, ἴοο, 6 
Ιηἴουιηθα (θη οὗ {6 ἀδδῖῃ πᾶ τοβιγγοοίίοη οὗ 
“6809. 

ὅ. ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν ἐ. τ. ἄ. τ. κ. 
ὙΠδῖ ἴἢθ56 Ὡγθη ὑγοῦα χγέ-δαρέϊεεα Ὁγ ῬΑ], ο Ππαὰ θϑθη θεΐογα 

Ἰωριϊζεά Ὀγν “ο᾿π, δνοῦῪ Ὁηριε)υσἰοοα μϑῦβοη 0}}}} σϑδα γ αἱϊονν. 
Βυϊῖ δἴπος δοῦγα ὕδτα δουδβεὰ {8 μαββῶρ ἴο ἀδργθοίαίϊα (Π6 εἰοδογ᾽ 
οὗ Φοῃη 5 ὑυαριϊϑῃ) ; δπὰ εἴηςβ (ἢΪ8 τερειτἰοη οὗἨ Ὀαρίΐ8π βεοπγϑᾶ ἴο 
ἔλνουῦ (6 ῃοίΐοῃβ οὐὕἩἉ {ἢ Απδθαριδῖβ, μι Οἢ ραΐἢ8 ἤν Ὀδεθη ὃ8-. 
δίονγεα οὔ ἰἢθ ὄὌχρδηδίίοη οὗ (6 μάᾶββαρὲ: δηὰ ἠοὶ ἃ ἔενν Πανδ᾽ 
ἀεδηΐεά τῃαὶ Ῥαμ] σαδυϑβεοὰ τ 656 ποθ ἴὸ θὲ δαρίϊζε. Μοβὶ οὗ Π6πὶ 
Τηδίἴαϊη (ἢδῖ ν, δ. 5. ἃ οοηί(ἰπυασϊΐοη οὗ Ῥδ0}}8 βρεθῇ: δῃὰ {Πογ 
τεΐίδυ 16 ψογάβ οἱ 0 ἰο ὦολη᾿ 5 Ὀαρ[ΐ8η), Τοσεῖνεα δἱ [8 γεοοζη-" 
τηοηήδιίίοη. 80 Βοζα, Ὠγιβίιι8, ϑοῃηγάϊ, (δἰ χίυσθ, ϑυΐοον, Ὁ1Δ85, 
Βυάάευϑ, ΟἸδαγίιιδ, οἱ, δηα οἴ Πογ5. ὍΠΟΥ γοϑί {Ποὶν ργοοῦ ΟΠ ΘΗ 
ο μὲν δΔηὰ δὲ, ννῃϊοἢ) 1ΠΔΥ τηΔΚ6 ἴο 6 γοϊδεῖνε ρδυτο 168, ᾿ηαἀϊοδί!ρ; 
« οοπίϊηυδιίΐοη οὗ (ἢ6 β4πγ6 ἠἴϑοοιγβθ. ΤῸ [ἢ 18 1ἴ πᾶν ὕ6 ἀηϑυνοσοῦ, 
16ἴ, (μαἴ 1π6 ἀγρυπιοηῖ Ψν ΒΟ Γαδῖβ προ μὲν δηὰ δὲ 15 οὗὨ 0 ἔογσε, 
5ἴησα ἴΠ 86 ρας ]ο8 ἀγὸ οὔθ ποὲ δροάοιῖϊς, ὅδε 2, 387. φή]γ, {παῖ 
ἐπιεγργαιαιίοη Ὀεΐηρ; δά τα ἰοά, ἃ ἐγ ἰὰ (δι ΟἹ ΟΘῪ νυν} ἃγῖσθ. ϑάϊγ, 
6 0 ννῇεγα σϑαὶ τὶ Ζοῦῃ ὈαριϊΖοα πιοῃ ἰμῖο ἴπ6 πᾶπιθ οὗ υδεθιις. 
Ἐρν ἰζ ννδαϑ ἢοῖ [ἤθη Κηοννῃ παῖ νοῦ] Ὀ6 ἴῃ6 παᾶῖηα οὗ ἴΐ6 Μίε5- 
βἷδῃ. [{ νγὰϑ οὴἷν (6 “ροειϊο5 νὯο αἰ ἴῃαῖ. ΝοΥ ἄοεβ Ῥαῃ], ἴῃ 
[δοῖ, ΒΥ ἴμαῖ Φοῃη Ἔχογιθὰ ἴπΠ6 ρεορῖβ ἴο 6 ]ϊθτα υέδιιϑς: ἢ ππογοὶγ,. 
ἰῃ τπ6 τνογάβ τοῦτ᾽ ἔστι, διο., ἰηαϊοαῖο8Β [παῖ Ὁ ἐρχόμενον Φοθη πιεαπέ᾽ 
“Ψεεια, ᾿πουρῇ πα αἀἸἀ ἠοῖ παπθ [ἴα 41}, 1[ἴ 18. παοεββασυ {μδῖ 
1ΠῸῪ ψγῸ ψγα Ὀδρίϊζεα Ὀ6 ἱποϑὲ ἴο νοὶ ἴμ6 [ΟἸ]οννηρ᾽ αὐτοῖς 
Ρεγίαϊηβ: καὶ ἐπιθέντος αὑτοῖς Παῦλον τὰς Χεῖρας, ἴῃ νεγεθ 6, 
Βιυῖ τπ686 οδηηοῖ ὕα αἰβεγθηϊ ρεγβοὺβ ἔγοιῃ [ἴΠο98868. δῖ ϊγ, Τηδι 
1086 θαρίζεὰ ὃν Ζοη σατο δρδίη ἀἰρρεὰά ὈῪ ἴμ6 Αμοβι]βϑ, τῇδ 
αἶβο ὃ6 οοἰ]εοϊεὰ ἔγοτα Αςίβ Φ, 38, ἃ 41. Εογ βίποθ δἱιποϑίὶ 41} τῇς 
Ζεγ Βα] 68 δηὰ ζαννδ μαὰ Ὀα6απη ὈαρίϊΖοα ὈΥ Ζοἢη (5866 Μαῖι. 8, 5.), 
1 5 ἱπογεάϊδια (δαὶ ποπὸ ἀιηοηρβὶ ἴῃ6 35,000, το ννεσα θαρί!Ζεα ᾿γΥ͂ 
τις Αροϑίίεϑ, βαά ὑὕθθῃ Ὀαριϊζεὰ ΒΥ δοίη. Απηά γεῖ 8}} νἱδουὲ 
ἀϊοιηοίίου αἵ βαϊάὰ ἴο αν Ὀθθὴ δαριϊΖοεὰ Ὁ (ἢ Αροϑβι168, 
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διμγ, Νοῖ ἀοέθ ἰΐ ἐοΐϊονν, Ὀέσδιβα [Ππο66 δαμζοά Ὀγ ΨΦομη ὑοῦα' 
ϑιδίη ἀϊρροή Ὁγ {6 ΑροϑΞεϊοβ, (δὶ {πὸ ὑυδριΐϑα) οὗἉἍ ΦΟὨη νγδβ υδεῖ659, 
δηὰ ὑγουμῆϊ ἰηἴο οοηϊεπιρῖ ὃν ἴἢ6 Αμροϑίο! τα] ἰναρἕιθπη. ΕῸΓ τῇς 
ρτοραίίοη οὗ δὴν {Πίπρ, 89 Ὀεΐηρ γεῖ ἱπηρεγίθοϊς ἢ Γεοροεῖ ἴο [18 
ἴπης, ἰ6 ποῖ ολδίϊηβ, Δ. Γεριοαο προ ἰς.Ό [Κα εἰ πιθε ἢ ἴϑαοαβ 
Ὁ6 (παῖ ἴ[ηΠ6 Ὀδρί βῖη οὗ Φο)η ννδ8 ποῖ δἰ ᾿ορεῖ μοῦ ἴῃ6 δαῖῦθ ἃς ἴδ 
Ὀαριϊδηι ἐπ ἐλδ παπιὲ οἔΓὶἱ Ψεδι5. (86 δυμγὰ 18, 25.) Νὸν τοὐπὶ 
Ὀαριΐϑη) ννα8 ἰημεγίεςϊ »γὸ ἐθπιρογανι ταϊϊοπθ. Φοῦη Ὀαριϊζο ἐἢ- 
εἰγεὶγ ἴο ἴῃ Μίοβδοία ἢ παῖ τοὰς 0 σοπιθ; (8 Αροθϑῖοβ ἴο “εξ ἐλε 
ΜΝειίαῆ, Βυῖ Ὁγ Φοϊιῃ᾿ 8 Ὀδρίίδηη δηὰ ἰεδοῃΐηρ (ἢ6 τωϊπά5 οὗ 86 
εννδ ὑγογα ργοραγε ἴο ἴἤογα γον γεςεῖνα Ψ6δὺ8 δηὰ [νἷ8 ὑεῖίος 
ἀῃϑίγυοσίίοη, δηΐ ἴο ἀδάήϊοαϊα {Πποτηβεῖνοβ ἴο πίη ΌὉΥ ἃ πεᾶνν 8Πα δ] ηγῖ- 
ἴὰγ γἰϊθ. 7{{Π|γ, ΝΟ ΠΟΥ 065 τ}η18 γερεξϊέϊοπ οὗ Ὀαρίΐϑαι ἕνουγ [6 
ποϊοηθ οὗ τἢ6 Αἡδθαδαρεϊβῖθϑ. Εογ ἐΐοῦ τοροαῖ τ: “486 δαρίΐδη). 
Βυϊ τποδϑ᾽ 0 86 Ὀδρίϊχεά ᾿η ἴῃς Οἢεϊοι δῇ ΟὨ το ἢ ἀγὸ ἤ}}γ Ὀοιηά 
ἴο (ΟἸιγίδῖ δῃὰ ἢἷ8 ἀοοίγί πο, δηα (Π6] δἔογε ἰᾶν Ὧο πϑεά οὗ δῺγ τερεῖὶ- 
τἰοη οὗἉ Ὀαριΐδιη, ἴο ννβαίανος βθοῖ ΓΠΘΥ ΠΠΔῪ 101] η [Πειηβϑοῖνεβ. 866 
τ θογοῦ ἰπ Ἰοο., δηὰ Εγηρϑῖ, Ορυβς. ΤΠ ΟΙορ;. 9238. [πὰ οάάτ. 
ἴῃ ἰΙοο. Βαϊ1.} Οδγρζον., ποννενογ, ἰη 5 Σ0)}:158. θὰ {8 ὲ8 διυυυ͵οςῖ, πιδίη - 
(αΐηο Π6 δ6ῆὴβε6 (ὁ Ὠδ6 85 ἔοϊϊοννβ : “" ἀρηονογυηῖ, ἀἑαϊσεγμπέ Πἢ 686 
Ὀαριϊζαῖοθ οἰὐπε ἔιι 886 84 Φοὔβηηθ ἴῃ ποιῃξθη {6ε5ι. Βιϊῖ ἱΐ [88 
δε τἰρὮ}γ οὈ)εοϊοα ὈΥ είν παῖ (9 ἰηϊορτείαιίοη οβει8 
ερϑὶποῖ {Ππ6 ὡδμδ ἰοφμοηαὲ, Δ δνεγῪ τυ] οὗὁἨ παγγϑαϊΐοη. Οἰδοῦ ἰπ- 
τογργείδι!0η8, 61}}} 1689 δαγηΐϊβϑί δε, παν Ὀθδὴ ριοροβε ὃγ ψυῃρ, 
Ζιερίεν, ἃς. Τθὸ ἴσιο βία οὗ ἴῃ σ886 δεοῖηδ (0 ὃ (ἢἷ8,΄ Ὑμοδε 
γνὮΟ γεγο ὈδρίϊΖεα Ὁγ ΦοΠη ννογε Ὀουηὰ ἴο (᾿Ἰὸ μετανοία, ἴο νν»7ῆῥἐςν" Β6 
δχμποιίεά Ποῖ, δηα ννεσα ργεραγδὰ ἔοῦγ ἴῃς κΚίηνοιῃ οὗ ἴ}6 Μεβϑιδἢ 
(Ππαΐ τσας ἐο οοπιθ. Πα Αροϑβίϊθβ, τυ ἢ] 9 6ϑὺ5 ννᾶ8 ἢ εαγίῃ, θαριϊζοα 
ἴΠο56 Ὑἢο δρρ]ἰεα ἔογ Ὀαριίδα. (Φοῆ. 8, 5., ψἤογθ δοα ἴῃ ποῖα, δὰ 
46. 4. 1, 2.), ἰδ Ὀϊπάϊηρ ὑπεῖῃ ἴο 93 εβϑ8 δηὰ ἰδ ἀοοῖτὶ πο, δηὰ ἰηϑι,- 
ταῖΐηρ [Π6 ὩΘῪΥ ΘΟΟΠΟΙΣΥ, ΒΩΟῺ ἴο 86 6518 }}13:εὦ Ὁγ ἴΠ6 Μεββίδῃ. 
50 Μοἷι. 4, 1. μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίϑει, σογηραγοα νυ ἢ σνοῦϑα 9. 
ΤΠαῖὶ Ψ9ε518 νγὰβ ἰδ Μοδείας (6 Αροβί]ε8 ννοσα ηοῖ αὲ ἐλαέ ἐΐηια 
δδδυγεῶ (966 [6 ποία οἡ Μαίϊ, 16, 20. 10, 7.), ἀπά δο ἴδον ἀϊά ποῖ 
Ὀαριϊζθ ἰπθτλ ἴο «΄εδὼ8 {πὸ Νεββϑίαῃ. ΤΏοβθε ννῖο ἢδὰ ιϊηἀεγροης 
Φοη᾿ 5 Ὀαρίϊ8η), δηὰ Πδὰ Ὀδδη ἰδυρῇς Όγ 7εδιι5 Ὠἰτη561, δηὰ δα ἰεὰ 
᾿ΐ5 ἀοοίγ! 6, ννεσα ποὲ γε-αριϊζοα Ὦγ τῆ6 Αγροβίϊεβ8. 8:46 Ψοῇ. 8, 46. 
ΝοΥ Μαγὸ ἴηΠ6 “ροεέϊες ἀραὶπ Ὀαριϊζεα ΟΥ̓ 6818; ἴογῦ ἴΠποῪ νγεγθ 
Ὠυγθοὰ τ ὑπάογ Π8 ἱπαιγυοιίοη, δὰ ἰὼ ἀυδ (ἰ6 ἰδυρῆϊς πἰ8 Μ4ε8- 
δἰ Δ ὨΘἢΪρ, δὰ γεγα Ὀαριϊζεὰ ευὐἱἐὰ ἐλ Ἡοὶν ϑριίγὶι. Βυῖ νι εη, ΑΡογ 
ΟἸγδι 8 ἀδρανίυτο ἴο Πδανθη, ἃ ΟἸνυγο ἢ Πα, ὈΥ [ιἷ8 ἀϊγεοιίοη, Ὀδοῃ 
6918} 193η6 ἃ Ὀγ τη6 Αροβί68, τγῆοβα ἔουηάαίοη5 ἢ6 .ιπη86}} ἢδα Ἰαϊά,᾿ 
δῃὰ ἰηῖο νῆϊοῖ ΤΟΥ ννο δῆου]ϊά δοοουηΐ «6808 849 ἴἢε Μεβοίδῃ, δπὰ 
Ῥγοῖεδββ ἢἷ8 ἀοοίτγίης, ψγεγα ἴ0 ὃ6 γεοεϊνθ ; ἐδδι αἰδὸ ἔῆοβϑε τῶο δὰ 
Ὀεδη Ὀαρι!Ζοά Ὀγ Φοδη, οΥγ, δἴϊεγ [ἷ8 ἐδαίἢ, ὈΥ ιἷ8 ἀ βοΐ ρ]εβ, δηὰ νἢο 
μλὰ ῃοὶ εὨγο ἃ (ΠδΙΏβοἶνοθ ἰὴ ἴἢ6 ὨΌΠΏΌΟΓΙ ΟΥ̓ ὅεβι.8᾽5 ΓΟ] νυ 5, 
τυ Ὦ 116 6 τγᾶ8 Οἡ δδῦῖῃ, ΠοῪ δοσοιηίοα πὶ 848 Μεβδίδῃ (866 Αςἰ8 ᾧ, 57 
ἃ. 41.), ψεσθ ΌΥ (6 Αροβί]εβ αψαΐκ Ὀαρ(ϊΖο ; 88. ὑνεγὲ Ὀγ Ῥαϑυὶ ἴἰἸοϑα 
νεῖν ἀἰβοῖρ ε8 οὗ Φοΐῃ ᾿ἰνίωρ δ Ἐμδοβυβ, οὐ ννομλ γα 8.Ὸ ΠΟΥ 
ἰγεδίίηρ. [1 18 ῃοῖ, ἱπάθοθά, δἱ Αςίβ Φ. θχργεββὶγν βαϊὰ ἴπῖ δὴγ οἵ 
ΟΠ 8 αἰδοῖ ρ]εβ εσο ἃπηοηρϑῖ ἰδ Ὀαρί!Ζεί, Ὀυζ ἔγομι (ἢ 5,ἴδησς οὗ 
50. [λικς ποιμίηρ; οδὴ ὃς ρὑγοϊεά, ΟΥ̓ Αρο]]ος (Ασοίε 18,}) ἰξ ἰδ Ὧο 
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νίβεγα δι (δὶ ἢδ νῶα ηοί το- Ὀαρεϊζοι, Ὀυὶ (649 Ἐγπολιὶ δῶρ νηὰ]} το- 
το κα) {π6 {πΐπρ ἰδ ραβϑεὰ ὉΥ, 85 νῖ6}} Κοννῃ δηὰ ὑδυλ], (Κυΐη.) 

᾿. βθ--8. ἐλάλουν γλώσσαις, καὶ προεφήτευον. ἷ εδῃ ὮΥ 
ὯΟ τη 6808 806666 ἴο [6 ΠΑΙΓΒἢ ᾿ οΓΡργθίδεοηβ οὗ {686 
ψογβ ργορουηάοά ὈΥ (6 Εογείσῃῃ (ὐΟιηπηθηίϊδίοτβ. 
Τῆδ ρ]αίη δηὰ 51Π|ρ016 8686 18: “" 16} βρόκ ψτἢ 
οἴμογ, δηᾶ, ἴο {ἢθιῃ, βίγδηρε δηὰ [ὈΓΕΙΡῊ τΟΠρΊ68, 
Δῃ4 βιιδίαϊηθ [Π6 οἰιαταρσίογ οἵ ργορῆοὶβ δηά ἰηβρίγοά 
ἰοδοοσβ." δα (ουπιοηὶϊυβ δηα (ἢγυβοϑίοιῃ, 

7. ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὥσει δεκαδύο. ΜατηκΙΔηά 
οὈ]οςοί5 ἴο ΟἿΓ ἰγδηϑ,δοη, δηά νου ὰ γθηᾶθρ, ““" θαϊ 
{Π6Ὺ Ψ6Γ6 4}} τηθη, δὔουΐ ἔνεϊνο." 1 βῃου!α Ρτϑίξδσ, 
“4 {6 Γ6 Ψ6ΓΘ ἴῃ 41} δδουὶ ἔνοῖνε, πιθη." 10 Δρρθϑῖϑ. 
ἴο π|8 [Πῖ 8 δέ7γ65518 [414 Ὀροη ἄνδρες, ἴῃ ογάθσ {ἢ θγα- 
ΌΥ ἴο Βίηξ {πδ0 {19 8 (ἢ6 ὨυῈΓ οὗ (ἢ νιθη, οὗ 
τηλϑίοτβ οὗ (Δ 0}1}168, δηα ἀϊά ποΐ ᾿πο]υ 46 τἴῃ6 ψοϊηθη 
8η4 σά γθῃ. 

8. πείθων τὰ περὶ, ὅδις., “4 ῬΘΥΓΒΙΒΒΝΟΙΥ γρίηρ Οοἡ 
(θὰ ἰπ6 ἀοςίτίηθ8 οὗ 7688." Κυΐποσὶ (ἢ ηΚ8 ἐδιαῖ. 
Ῥαυ] ἀϊά ποῖ, δἱ ἰῃ6 θορσίηηΐηρ, δα σῇ (δι 6808 γγᾶ8 
[6 Μεβϑίδη, Ὀὰ ον δον ἢ6 δα ρυθραγεά [ἢ6 7168 
ἴον τὴ6 Ομ γιϑιίδη το σοῦ. ὅδ6θ6 {Π6 ὨοῖΘ οἢ 18, Φ4. 

. 9. αἷς δέ τινες ἐσκϑιηρύνοντο καὶ ἠπείθουν, “Ὀυΐ ΨηΘη 
ΒΟ 6 ΟὈϑιηδίοΥ τοἤιϑοα 0 γιο]ὰ ογθάθησα," ὙΤῊΪ8 
τηϑίδρῃουῖςδὶ ἴογπὶ [ῸΓ ΟΠ ΒΟΥ 18 υδ6α ἴῃ ΤηΔηΥ 
ρΡδϑϑᾶρθβ οὔ {π6 ΟἹ δηὰ Νον Γεβϑίαπιεηΐ; 89 8. 04. 
8. Ηερτ. 8, 8. μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, δηά. 

δίγαοῃ. 80, 11. μήποτε σκληρυθεὴὶς ἀπειθήσῃ σοι. Α; 
ΠΆΓΒΠΘΓ ΠΠΟΙΔΡΠΟΥΣ ΟΟΟΙΙΓΒ ἰη {Π6 ᾿86 οὗ λιθόω 1ὴ Αττίδη. 
Ἐρίεῖ. 1, ὅ. 

ΤὭΏ686 σοπέυπ᾽δοίοι!ϑ ῬΘΓΒΟΏΒ ΨΘηΐ 80 ΤᾺΓ 85 Ὡοΐ 
ΟἿΪΥ ἴο τοΐιβα ογεάθηοθ ἴἰο (6 (σοβρεὶ, θυΐ δνϑθὴ ἴο 
ΒΡΘΑΙΚ αν! οὗὨ 11 Ὀεΐογ τῃ6 του ὰἀ8 ; Ν ΙΟἢ Βθθιη9 
ἴο πῖπι {παΐ (ΠοῪ ψψόγα το μΊβε ᾽ν 68 οὔ (ῃ8 ἀΐσῥον οἰαδ5. 
Οη ἀπειθεῖν β8ε6 Κουσίθη, ψγη0, ΒΙΠΟΠΡ᾽ ΟἾΠΘΓ Ῥ45388 68, 
σομρᾶΓ65 Εἰχοοῆ. ᾿ 

Τῇ νογά8 ἀποστὰς Δῃ ἀφώρισε ον] ΘΠ }ν ἀφηοίσ. 
δοραγαίΐηρ ὕγοηι Οἠιγοῖ σοπιμιμπῖο. ΑΚ ἴο 16 ΠδΠπ16 
Τυγαππιι5, ἰὸ 88, 6 ἀγὸ ἴο]4, ἃ ποῖ νϑγὺ ὑπίγοφιθης 
οη6, Κα Αἱπρ νι υ8. (ομπηηθηίδίοῦβ ἃσο ποί αυϊ6 
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αὐτορά ψῇἢδί δογέ οὗ ἃ βεῆοοὶ 10:8 Τ Ὑγδηηυ8 ἰδυρθ.: 
Γλρμιίοοί, Μιίιηρα, ΗἩδιπηοηάή, ]Ἰγοάδαταρο, δπὰ 
δοδοοίίροη {πὴ Κ 1 88 ἃ Κιηά οὗ Βεές ΜΙάναδοῖ, οΥ 
Πινιην ΗδΔ]}, ἀοδρηδα ἔογ γοδαΐηρ {Π6ο]ορίολὶ ἰθο- 
ἴιγ08. ΟἸἤμοῖβ, 85 ραῖοο, Εοβόπι ον, δηὰ Καὶ- 
ποσί, {ΠῚηΚἴ νν 88 ἃ ρἢΠΠΟβορῇ!ςοα) ἰδεοΐυγα τοοῦ," δηά 
πὶ Τγτγδηηι8 νγ) 838 ἃ ΤΠ ΘΙ ΟΓΙΟΙΔη, ΟΥ Βορῇῃ!βί. [1 {Π6 
ἔργο σοη]δοίιγα Ὀ6 ἴΓὰ6, ἢδ νν88 ργοῦϑ ὈΪΥ ἃ σοη- 
νογίοα ον ; 1016 Ἰἰδίίοσ, ἃ οοηνογιθὰ ( θηπ|6. 

10. ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ασιαν ἀκοῦσαι 
τὸν λόγον τ. Κα. Ἰ. Μδηγ (οιηπηηδηίδίοΓβ ἰΔΚ6 πάντας 
ἴῃ ἃ 4114}1ΠῆΠ6 ἃ 86η86, δῃη υπαρογϑίδηα 1{ οἵ [ἤο86 ψνῆο 
τοβογίϑα ἴο Ερίιεϑυβ8β. Απηὰ (88 (σγοιι δηὰ Κυϊποοῖ 
οὔβοῦνθ) ἰηβηϊ6 νν85 [6 ἡππλῦογ οὗ ρϑιβοηβ ψῆο Γα- 
ϑοτίοἀ ἴο {ἢ]|58 σαρίέαΐ δῃεὶ οηπιρογίμηι οὗ Αϑιὰ ΜΊΠΟσΊσ, 
οὨ 8}] Κιη5 οὗ Ὀυβίη 689, το σίου, ΡΟ Π1ο4], δηά οοτὰ- 
ΤΩΘΓΟΙΔΙ. 

10. ᾿Επὶ, μηΐο, {0γ, ἀμγίηρ. 8ὅο Τδυςγά. 4, 85. 
566 Βδρ 16]. Ῥοββϑι Ὁ]γ ἀκοῦσαι ΠΙΔΥ τηθδῃ ““ Ὠδαγὰ οἵ" 
8 Β6η86 ΨηϊΙοὮ (ἢ6 ψογά οἴ θη ὕ6 88. 
; 11 δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας. δα Ψψ6 πᾶνε δὴ 
οἰεσαηΐ ἐϊέοέοα; ἴον ἴἢ6 86η86 18, ρεηγασμΐα ἱπδὶρηΐα. 
Τυχὼν ΡΓΟΡΕΙΥ 55} 685, “Μἢδί [5 »πϑέ εοἱἐἦ, οὈν!ουϑ8, 
σοιηηοΠ." Ηδφιηοθ, ψ]}0ἢ οὐ, 1 ἀδηοία8 λαμά υμέραγὶδ, 
1 [Π6 86η836 οὗ ἐπδίσηὶδ : ΘΧϑιηρ]68 οὗ ψἢοἢ γα δά- 
ἀυςοα Ὀγ δ᾽ εἰϑίθ!η, Μυῃίθ, δηὰ 1 Θβηοσ : ἃ85 θΠιο- 
ἄον. 8ῖς. 418 α. οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀγωνίαν. ῬοΪυὈ.1, 42. 
οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀπορίαν. ὃς ὅ8. ου᾽ μίκρους οὐδὲ τοὺς τυ- 
χόντας ἀγώνας. Ἰοηρσ. 16. ΧΙρῆ. ταραχῆς οὐ τῆς τυ- 
ούὐσης. ΤΠ ΙἀἸο] Δρρθᾶγβ ἴο 6 οὔθ οἵ ἰδίοσ σσϑο- 

181. ΤΓΠΟΙΡἢ βομηθίίηρ' ΝΕΙῪ τηυοῇ δκΚίη ἴο 1 ὀσσυγβ 
ἴῃ δορῆ. (Κα, Τγτ. 401. (οἰοά Ὀγ ψαϊςκηδθγ), οὐχὶ 
τοὐπίοντος ἦν ἀνδρός. 
1, ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας, ὅς. 866 [Π6 ηοία 
οη 16, 156. ΣΣουδάρια 18 ἔτοῃ (Π6 [,αἰϊη ὁμάαγίμπι, ἃ 
λαπάκονοϊίοί. 866 (ἢῃ6 οί οἡ [μ|κ6 19,20. Σιμι- 
κίνθιον, ΟΥ σημικίνθιον, 18 4150 οὗ [Δι] οτρίη, δπηά 815- 

Ὁ Τῇδί (ἢ6 ἴεγπὶ ν͵αϑ ἀρρ! δα ἴο ἐΐεηε 85 ννεῈ}] 88 ἴο βοῇ οἱβ Ὁ δογδ, 
ἰδ ψχεὶ} Κηποννη, δηὰ ἰδ ργσγονβὰ ὃν γϑειβίεἰη᾽ 5 εἰϊα( 0η8. 
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. Ἠϊῆ68 ΠΠΟγᾺ]Ϊγ ἃ λα ρὶγΐθ. ΤΊ ΔΏΒΥ ΘΙ ἴο Οἵἷζ σΡΥΟΉ, 
(νη οῖ, Ὀγ [Π6 αν, 15 8 σοι γαοίοη. ἴῸΓ αὐόγε-0η6,) 88 
15 θυ! ἀθηΐ ἔγοπη ἐἢ6 8ἰπ}}} 4. θ᾽ ρῖηπ- αὔονο, ἴῃ ἴδιηϊ-- 
᾿ὰγ υ86. 0ΠΊΘ, ᾿ξ 56 6ΠΊ8, ὑρὴ τὰ ἦν (πὶ [Πὸ ΡΟΣ 
οὔ Πραϊϊπρ ψγ8ἃ8 [Πού ηΐ ἴῃ {Π6 δοάψ οὔ Ῥαιι]. 
ΖΔ 18781}γ οὈβοινε, ΟΥ̓ ᾿ΙΠΔΠΥ ΨγῖαΓβ, (Πδ0 {Π686 

αὐγο8 ψγοῦρῃςϊ ὕροη δῦβθηϊ ροΓΒΟΠ8, 5Βοη16 οὗ (ἤθη) δ 
8. σοηϑβι θυ Ὁ]6 αἰδίάδησςα ἔγοπη Ερἤδβιιβ, τη ϊρῃς οοη- 
ἄυσθ στρα ἰο (Π6 ϑιιοσο85 οὗ ἰἢ6 Οοβϑροὶ διποηρ 
[Πο86 Πο86 ἴδςθ8 Ρδι] δά οἱ ἢ 86} 56 6Π. 

18. τινες ἀπὸ τῶν περιεχομένων ᾿Ἰουδαίων ἐξορκιστών. 
Ῥοιδρ5 {πΠ686 νογὰ8 τηΔῪ 06 Τοπογρα, “ βοπια οὔ 1ῃ6 
ψὰηήογίηρ Ψψ6ν 58} Φχουοίβϑι8." διισῇ ΡΘγβοηβ, ΨΘΓΘ 
(46 ἃ ὃγ {Π6 ατεοῖβ8 ἀγύρται, δηά Ὀγ {{ΠπῸ 1,Δ01Π5 εἷγ- 
ομἑαίογε5.Ὲ 'ΓΠ 686 Θχογοιϑίβ  ΓῈ ἃ Κη οἵ ἤθη ν})ο 
(ΠΚ6 ον ἰγανϑ]]ηρ᾽ αιᾶςκβ8, ΟΥ̓ ποι Ό Δ ΚΒ, ΟΥΓ σοη- 
Ἶαγογβ,) ργοίθηἀθα ἴο ουγθ νἱοϊθηΐς ἀἰδογάθιβ θογοπα 
1:6 5Κ1}} οὗ {Π6 ρῃγϑδιίοίλη, δπὰ ὄνθὴ ἴο σδϑὺ ουἱ ἀ6- 
ν}}8.; δηὰ ἃ}} {Π18 ὈὉῪ 106 86 οἵἩ σογίδιη ᾿Ἰησδηίδί! 0 η8, 
ὉΓ σἤδγιΏ8, ΡΑΓΕΥ ὈΥ δάτῃ! ΠπΙϑίογιηρ σογίδ!η ρον ΓΙ] 
τι αἰ] οἴ η685, 8Δη4 ῬΑΓΟΥ ὈΥ ΒΙΓΟΠΡΙΥ ορογαῖηρ οἡ τἢῃ6 
ἱπιδριοδίοη. (δε {Π6 ἢοΐβ οὔ 4. 7. 8πά Μεῖίί. 19, 
47.) Μειβίεϊῃ δρροϑβίίεϊν εοἰΐθβ Μαπείδοη. Αροίεϊ. 
ὅ. 808. καὶ μαγικῇ συνέσει πίθεται" τὰ πνεύματα φεύγε, 
καὶ κρυφίμαις βίβλοις ἐπαγαλλυμένους περίεργα. ον. 
ἜἘΡ. 1. 1. 8. 4. ϑυπί νϑιθᾶ εἴ νοσθϑ, 4 1008 ἢπης ἰ6- 
ὨΐϊγΓ6. ἀοογθη οββϑίῖβ, εἴ πηδρῃδη), τΟΓΪ ἀθρα!]ογρ 
-“Ῥαγίοπηθ. ἊἈηά 80 Ατίοθμα, 8, 20. (οἰϑἀ Ὀγ Ῥεγιςβυβ), 
"οἱ μάντεις περινοστοῦσι. 1 (66 118 Ορρογί ΠΥ οὗ 
᾿Θηθηαϊηρ ἃ Κιηάγοα ρῆγαβα ἰῃ “οβθρῇ. Β. 2, 20, 8. 
γοητεύων ᾿Ελιάϑαρος ἐκπεριῦλθε τὸν δῆμον" ΨΏΘΓΘΟ, [ῸΓ 

πὶ ΤΠε Ἠεῦγεννβ σα] θα (Πϑην ἘΞ ὉΡ3, ἷ. 6. Ῥεύβοῃβ ὑῇο, υδίηρ; 
“ἘΠ.6 ϑαοτγοὰ τεἰγαργδη)τδίοη, {νν Ὠίοἢ [ἢ ψ{θννβ 68}} κατ᾽ ἐξοχὴν ἘΞὥ, ΟΓ 
τυ ἢ τ(Π6 Δα ἰοη οὗ ΣΠΘΌΠ 59 Φ,) ᾿μουρῆι {ΠΕ οου]ὰ ρεγίοτῃ) νᾶ- 
σίουϑ Κὶ πάϑ οὗ Ἰηοδηϊδαιΐοπβ. Απε, Ὀγν ἴπ6 σο-ορογαίίου οὗ {6 Πονὶ] 
δηά τῆς ρεγιηϊβδίοη οὗ ἀοι!, ἴῃς εβεοῖ οἴδθη δηϑινεγεὰ {Πεἷγ τηδρὶο 
ΑΙῖδ; ὙΠΙΟὮ αὐίϑ ὑγοονογ σου οα}} ἴῃ αιιεδίΐοη, νου ]ὰ οσοηϊγαῦϊοι 
ἴΠ6 ργορἤθου οὗ ΟἸγὶϑὶ Ὠϊπ!δ6} , (866 Μαῖι. 94, 24.) 

Τῆδὶ {86 9}6νγ8 γα τοῦ ρίνθη ἴο τρδρὶο δγίβ, 15 ννε]] Κποινῃ. 
Αμπὰ οὗὨ τ}ϊ8 την ῬΓΟΟΐ8. πΊΔῪ Ὀ6 8εβῇ ἴῃ ἘἰβοηθθΏρεν, ἘἀζΖαγὰ, δηὰ 
«δοδυάς, (ϑοδοεῖιρ.) ᾿ ' 
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ἐκπεριῆλθε 1 ψου]ά τοδά περιῆλθε. ΤῊ σοιητηοη γοδά- 
ἸΏ 566 Π|8 ἴο Πᾶνθ Ἀγίβθῃ ἴτοπι ἃ σοῃί 810 οὗ ἔσο 
οἴδοτβ, περιῆλθε δῃά ἐξῆλθε. 

14, ἐπεχείρησαν, ἀϑαθτίοοΐ, νεπίυτοά. δο0 Ηφβγοῆ. 
ἐπιχειρεῖ" τολμά. 

18. ὀρκίξεμεν ὑμᾶς. τὸν Ἰησοῦν. Ἐΐοτε νὰ πιεί π|}Β- 
αυὰ διὰ, Ραταρῦγαϑε ἴΠπὺ5: “ἯἯὧ“ε διὔατε γοῦ (ἴο 
εὐτα οὐ) Ὁγ {δαὶ .[68ι.8 (σῇο 88 ρον ἴο οοτηροὶ 
οιε ἴο οὐβάϊεηςσθ). Ὑεῖ (ἢ 61}10518 οὗ ἐξελθεῖν του! ὰ 

| εὶς 6 ΝΘΟΓῪ Παζϑὶ; δηὰ ὑβογθίογθ 6 ΠΊΔΥ βυρρόβθ 
Πδὲ ἴῃ 6 εἜχογοϊϑίβ πδά γεν ουϑὶυ σδαγροά ἔπ ον] 
βρί τ ἴο σοπηα οαΐ, δηά ἤδη [ΟΠ] οτνεοα Ἂρ {Π6ὲὉ Γοαυ]- 
δι! σὴ τἰτ ([ἢ6 ψογαϑ ὁρκίδομεν, δα. 

14, ἦσαν δὲ τινες υἱοὶ Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ, 
οἱ τοῦτο ποιοῦντες. ΤΠ βρηΐθησα ΠΊΔΥ ὑθ ταηαοτοᾶ:ς- 
“ἸΝον [δ6 ρΡΕΓΒΟἢ3 ΨοΟ ΑἸ 80, ΨΘΓΘ 5076 (1.6. ἃδοι) 
δανθῇ δ0ῃ8 οἵ ϑοδνα." [10 18 βυγργιϑίηρ [Πδ΄ {π6 (οα- 
τηεηϊδίοιβ 8ηουϊ]α ἤδνο βιαι]Θα δ 1018 86η86 οὗ τις 
αὶτἢ πυμηθγα δ, οἰἴπογ θοίογα ΟΣ δἷϊζοσ (ἤθ, σῇ ῖοἢ 15 
ἐουπὰ ποῖ ΟΗΪΥ ἔτει ηΕ]Υ ἴῃ (86 ΟἸαββίοδὶ συγ τοτϑ, 
δυῖ [ηΐγα, 23, 98. δύο τινὰς τῶν ἑκατονάγων. ΨΝδὶοῖη. 
οἱῖθ8 ὀχϑιηρῖθβ ἴσου ΠΟ δγοῆ5 δηὰ ΡΙ υξΑτοῖ ; Βυΐ 
5 αἶδο υϑδὰ ὈῪ (Π6 οαγθβί δηὰ "6δί τυσιΐογο; δβ Τῆυ- 

.8, 111. ὅς 7, 87. Δηὰ πχάσοά ἐῆθτγο 18 [ἢ6 53816 
ἰάϊοιι ἴῃ οὐγ σ ἰΔῃρυαρο ; δοιμθ ὑπεηΐν, ἴοσ αδοτεῖ 
ὑνθηῖγ. [ψοα]ά, {μεγθίοσε, ροίηξ (με : ἦσαν δὲ τι- 
ψὲς, (υἱοὴ Σκευᾷ Ἰουδαίου ἀρχιερέως) ἑπτὰ οἱ ποι οὔντερ.. 

᾿ 1δ. ἀκοκριθὲν τὸ «νεῦμα. ὍΤῆδ τϑοθηΐξ (οπμηησπῖβ- 
τοῦ τδίηκ 16 Ρἱαίη {πὶ [ἢ 6 πιῆ 88 ἸΏΘΕΕΙΪΥ ἃ Γανὶηρ; 
τηδάτηδη, ἢ, ἤονγανου, δ ἢ18 Ἰυοἱὰ ἱπέογναἰ 8, τηὶρῃξ, 
ἀπτὶπρ {8 ὕνο γοϑγβ οὗἨ ΔῈ} 8 γϑϑίάθηοθ, αν μδαγῆ 
δηὰ Κηοόψη βοιῃοϑίῃίηρ οὗ δὰ δηὰ 9689. Απὰ Κυ!- 
06] γαΐίδιβ ἴο ἢ18 ποίδ οη Μαίί. 8, 99. Οη [ἢπ οοη- 
ἐτάτγ, Ποαατ ἄρα Γοπλᾶγ 8 : “ Νοῖ (ο [8186 ὕροη {88 
ομιοηδέγαἰίοπ ατίβὶηρ' ἴσοι {18 βίογυ, {Πδὲ {Π18 ἀθιηο- 
ηἷᾶς ψ88 ποί που ὶν ἃ Ἰυηδίϊὸ, {Π6 6ν}} δρίγὶ πᾶ ϑγ 
ψ 086 Ορογδίοη {Π18 ΠΊΔη ψγ)88, Β6618 ΟἸΓΠ6Γ ἴο ἢᾶνο 
Ῥδθῆ σομῃρο] ]οα ὈΥ ἃ 81} 6 Υ͂ΟΓ ΡΟΨῈΓ ἴο ὮΘΆΓ 8ῃ υῃ- 
ΜἈΠΠῺΡ (ΘΒ. ΠἸΟΌΥ ἴο «}68118, ΟΥ ΟΥΑΠΪΥ ἴο ἢᾶνα ἰῃ- 
τοπάρα Ὀγ ἰξ το ὑτίηρ Ῥδὺ] Ἰηϊο 5ιιϑρί οἰοῃ, 845 δοίπ 
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ἴῃ σοηΐδάσγϑου τ ἢ Πἰ 186}; δηὰ 1 (86 Ἰδίζογ οὗ {π686 
ΘΓ [ἢ οΆ86, ΟΟοάὐ, 88 ἴῃ οἴ ῦ 1ηϑἴδηςθ8, ονοσγυ δά 
118 δυίιῆςσα οἵ ϑαίδῃ, ἴο {ῃ6 ἀσϑίιιοίίοη οὗ ἢϊ8 οσῃ 
οα88 δῃᾷ Κιηράοηι.᾽ : 
ΤῊ Ψοτβ ΠΔΥ ΝΘΓῪ ψ6}} 6 Ἔχρ δι ηβά δοσογαϊηρ; 

ἰο ἴῃ6 σοῃπηοη Ορ]πίοη οὗ 8 Ὀοΐηρ' ἃ ἀδῃοὨΐ8ο ; ΠΟΣ 
Ψ1} ἀπῇ δα ρογϑθάθ [η6 Ἔχ ϑ! ]δηΐς οὐδβογνδίίοη οὗ δ" 
Ρδεΐ, (ῃδί {Π6 ἸηΓογγορϑίίοη Βθγα ἀοθβ Ὡοΐ 1Π}ΡῚῪ ἐρ- 
οΥάηοΘ, Ὀυΐ ταῖμου ὄὌχργθϑθ68 γϑργοασὴῆ δῃα σ0Ὴ- 
ἐοπιρέ : 4. ἀ. ““Ὕἴοιι βθθηὶ [0 ὃὈ6 νϑιῪ αἰ Ἔδγθι ρογ- 
8008 ; ἰ δ ποῖ Ὀομηά ἴο ΟὔΘΥ γου. δο ἃ΄Γα γοὰ 
(Πδὲ ἄδγα ἴο τπηϑαα16 τνῖ ἢ} ὙΟῸΓ ΒΌΡΘΓΙΟΙΒ ἢ) [ἢ ρῥτγοοῦ 
δπὰ 1Ππ|8ἰγαοη οὗἨ {ἢ18 βθῆβϑα Εδρῇδὶ οἱΐεβ Ασγίδη. 
Ερὶςοί. 38,1. )γειίϑίειη, ἴοο, σοιρδγθϑ [8ξι18. σὺ δὲ 
τις εἶ; σοὶ δὲ τί προσήκει θάπτειν ; οὐ γινώσκω σε. 

16. ἐφαλλόμενος, ““ Ἰδαρίηρ υροῦ (δ. Α βίγοηρσ 
ἸΩΘίΑΡΠΟΓ [ἀκοὴ τοι ν1] ἃ Ὀδδ818 (δὶ 680 θη {Π 61 
ΡῬγογ. Ουγ Ῥμιοϊορίοδὶ 1Ππ8ἰταίουβ ἤᾶνα 41} ηθρ]οοίοα 
ἴο αἶδαγ ὺρ [Π6 Β6η56 οὗ [18 ΜΟΙ, ΟΓ 656 ἢᾶνε οἱοὰ 
γῶν ὙΏΘΓΘ 1 ΤΘΓΘΙΥ Β8Ιρη1ῆ68 ἴο ἰΙθαρ οἡ λογδο- 
αοἶ, Απηὰ [ΙηἀρθοΩ [ἢ6 ργδϑβϑθηΐϊ ΒΖ η1 ΠΟ δΟἢ 18 ΓΆΓΘ; 

θυΐ 10 οσσυΓβ ἴῃ ΗοΙΠΟΣ ποῖ υπίγοημπθηίίν : 45 1]. ». 
611. “. 7564Φ. ᾧ. 140. η. 2600. μ..404. ν. ϑ6ῷ, δ20. ὃς 
ὅ81. ψθογα [86 ψογά [5 υϑεα ψι ἢ 84 ἀδῖῖνε οἵ ρῬογβοῃ. 
δοΠΒ ΟΥ̓ [686 ρϑββῶρεθ 866) ἴὁ Ὦδνθ ὕδϑθῃ ἴῃ {ῃ6 
τηϊηά οὗ δι. [νὰΚ6. 

16. κατακυριεύσας αὐτῶν, ἴσχυφε κατ᾽ αὐτών. ΑἹ- 
τήοβί 41} (οιηπηδηίβδίογβ ἔγοιη {πε {1π|6 οὗ ΙΓ ἴο 
Κυΐϊηοοὶ δάορί {πΠ6’ ογ!οἴδπι οὗἨ Βοὶβ (ραν ουπάοά 
οὔ {Π6 ϑδυγιδο ψεγδβιοη), ἰμδί. ἰσχύειν κατὰ τινος 4068 
ηοὲὶ ἤδΓΘ 8: ἴο ονεγοοπιθ ΟΥ ργευαὶέ, Ὀὰὶ 80 (0 υ86 
{πΐ νἱοἴογγ 88 ἴο Ἔβχϑγοίβθ [ΌΓῸ6 ονϑσ, ν]οΙθΏΕΥ Ὀοδί, 
δηᾷ 1} ἰτθαΐ. “" ΕῸγ (88. {Π6 0} 1ἴ 18 αἰδέϊηρἰδἠοᾷ 
ἔγοιη κατακυριέσω, δηἀ [ἢθγα. ἔΌ]]ονν8 {Π6 ψογάβ ὥστε 
γυμνοὺς, ὅς. Βυῖ {Π686 διραπηθηῖβ 866 [0 [8 {{{||6 
σομνίποίηρ, δηά νγ7}}} ποῖ νοὶ ἀραῖηϑὲ [ἢ 6 ΤΌ] ον ίηρ, 
ΠΔΙΉΟΪΥ, (Πᾶς ηο ρῥγοοῖῦ 88 Ὠϊποιῖο θθθη ργοἀυοοά 
(δὶ (Π6 ψοτὰ νγ88 80 ιι8364, δηδ 8458 ϑυςἢ ἃ 6 ψοιϊά 
Ὀ6 ἃ νἱοἰδηΐ σας γοβιβ, ΜΘ ΠΊΔΥ ΝΘΓῪ Ψ6]1] Βυρροβα 
{ἢδὶ ἤοΠ6 ονοσ ψι}}, Ιπαρρά, 1 δὰ οί δνδαζο {πδὲ 
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(Π6Γ6 15 8Υ ΟἴΟΓ δχϑῃιρία οὔ ἱσχύω “ἢ κατὰ [| 
δ6ΘΠ15 ὈΘΊΊΟΓ (0 δάδΐοτγα ἴο {Π6 Ἰορτπιδία 86η56 οὗἉ ἰσ- 
χύω κατὰ, ἰο δὲ απ ουεγπιαΐοὐ 70. : ἀπ {Πι18 (4Κα6 κυ- 
ριεύσας ἴσχυσε κατὰ ἴοτ Δὴ ΠψοίογοηρΓοέοδγοη ; οἵ ἈΠ- 
ἀοτγϑίαηα ἴσχυε ἴῃ {Π6 δ6η586 ρμγϑυαϊίοι; ἃ8 ἴῃ ρος. 19, 
8. καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 5 10 Ψ1Π 6 ἃ Κη οἵ ρἰδεοηδ8- 
ἰς ΘΧργοϑϑίοη, ἀδθηοίϊηρ ““ ονογροψογοα δηἀ ονοσ- 
Οδηη6 1Π6Π|,᾽ ΟΥ, 848 ν᾽Ὲ 5840, ““δεοαΐ τῇ εηι ;" ψ ὮΙ 13 
ῬΟΓΠΔΡ5 4}] (Ππαὶ 116 ϑυτίδς Τγδηβίδίοσ πηθαπί. (τ εσ- 
ἰδϊη ἰΐ 18 {πὰϊ οὖν 1ἀϊοπγδίςαὶ τ156 οὗ δοαξ 18 ἀογινϑα 
ἔγοη (Π6 Ετγθποὶι δαέξέγε, ψὮ]Ο]} βρη!ῆθθ, ἰο θοδΐ 
ἄονῃ, δη, τῃϑίαρ τς] γ, ουόγοοπῖθ. ΤΠ6 ΟὨΪΥ͂ 
ΟἸαβ8ιοδὶ ραϑϑᾶσα τὶ 1 ἤλνθ ποίδιϊ, ἃ8 δρροβιίθ ἴο 
115, 185 Γκοΐδη 8, 275. ὡς ἰσχύειν ὑπὲρ ἄνδρας μυρίους, 
ο δὲ απ ουογπποΐοά. 'ΤὮς ὥστε Μ1}} {Πδὴ ἀδθηοίο ἢ 6 
εἤεος ; δηὰ 41}} 158 ρἰαίη. 

Ι δῇ) βυγργίβεα (αὶ Βρ. Ῥρᾶτοθ βῃουϊἀ ἤδνα οχ- 
Ἰαϊ δ γυμνοὺς ““ ἀορτγινεά οὗἩ {πΠ6 ὕρρϑὺ ραγπιθηῖ." 
ἰ 18. Θν] ΔΘ ΠΥ ἴο Ὀ6 ἰΑΚο 848 ἃ ροριευΐδι Ἔχργθββίοῃ, 
ΒΔΓ 0 ΟἿΘ6 ἴῃ οἷ οὔ ἰδηριαρο, “ἢ (6 
οΙοί 68 ἰογῃ οἱ {πεῖς 8. Κ5."  εἰϑίεἰ ἢ σοιηραγεξ 
1Δν. 8,11. Θυϊ οὔν!8 ἔπεγαΐ πιυϊσαίι5 πυιἠαϊιϑηαθ 
Α010αῖ. 2)ιὴο (. 61. ἀποδύων τοὺς ἀπαντῶντας, παΐων, 
τιτρώσκων. ὅ66 ἰ[ἢ6 ποία οἡ Μαείϊ. 95, 86. 

17, 18. τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν---ἐπέπεσε φόβος ἐπὶ 
πάντας. Γἢ5 σοηθι 6 ποῖ 4 Π{{|6 ἰο σοηῆτγη [ἢ 6 
δυο οὗ ῬδιΪ (νογ. 15.) ἰο Βοῦι, ἴῃ ουγίηρ ἀ6- 
τἡοηΐδο8, Ὠο(ΠΙηρ οὗ 1ῃ18 βδοιῖ πδὰ δνοῦ Πδρρεπϑά : 
δΔηὰ {Ππογοίοτο {Π6 ἤδη οὗ .681:18 νν88 σοὶ οὐσγαϊοά, ὃδ6- 
οαι.86 ὧν ἠΐπι τὰ 6 τπυῖγαοὶθϑ νοῦ ψογκοά, ποῖ βυςἢ 85 
ψ6Γ ἰδοβα οὗ [656 ἀδοοῖνογβ. (οβθη.) Οη ἐχέ- 
τε φόβος ἐπὶ πάντας 866 [6 ηοΐε οῃ 2,48. δΔηά [Κ6 
Ἵ, 10. 

18. πολλοὶ τών πεπιστευκότων, ὅζα. ““ΤΔῊΥ Οὗ [6 
δ 6] 1 ανογβ," 1. 6. Οἢγιβίδηβ. δι], οἡ γϑοοίνιησ [8656 
Ἐρ οβϑῖδη8 ἰηίο {6 8βοοίϑίυ οὗ ( γιβιίδηβ, ῃδὰ δχ- 
δοτίαα τῃδτ (ο ταίογιηδίοη οὗ τϊπὰ δηὰ σοπάυςῖ : 
ΔηΝ 5ίηρθ δὲ Ερἤδβαβ πιαρίσαὶ ἀτίβ 6 τη οἢ ργϑο- 
41564, ἢ6 δα κ8͵80 δι οηϑῃθα {οι ἰο δά δἄἀΐου ἴο 
ΒΌΡΘΓΒΕ 10), ἀπά δυβίδιη ἔγοπὶ ἐῃοβθ αγίβιυ ΤΉΘΥ, 
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βονονογ, πδὰ ποΐ οὐεγθά {Π6 ῥγθοαρίβ δη4 δάιῃοηΐ- 
[Ἰο58 οὗὁἩ {Π6 Αροβιῖϊθ. Βυΐ ψ ἤθη τπ6586 ΕΟ γϑεϊδη8 
88} Ῥαιυ 5 εἐἰνίηθ ἰοραίίοη 80 σγϑιηγκαῦΪΥ σοηβιπιοά, 
δηᾷ ον 11] οχογοίϑη), "δὰ βυσσοαάρα ψ ἢ (ἢ 6 80η8 οὗ 
ϑοανα, (θοΥ δοκηονίοαροα δηα ἀδίαβιοα {Πεὶγ βιηίωυὶ 
σοπαιιοΐ ; δηά ἰῃοβ6 ψῇο ἢ84 [64 τηὰρίο διίβ, [ἢ 
ογάθι ἴο δνίηςσθ {Π|6 1} ἀοφιίδϑίδιὶ θη δηα δηίγα Δρ η οῃ- 
τηθηῦ οὔ (ῃ6π, Ὀγοιρῇϊ 50ο} ὈοΟΚ5 ΟΥ̓ πιᾶρὶς ἃ8 {ΠΟῪ 
Ροβ5β68864, δηῃά ρυθ]) οἷν Ὀυγηΐ τε. (Καϊη.) 

18. ἐξομολογούμενοι, ἧς. ᾿Εξομολογεῖσθαι ἤθΓα 8ἰᾳ- 
ὨΠ68 ἴο 80 σΟὨΐ688 ΟΠ Θ᾽ 5 318 88 ἴο ργοιη θα [ϊυΓ6 ΓΟ- 
[οτιηδίίοη. ὅ60 Με ῖι. 8, 6. (Καυ!η.) [( 8 ρογῆδρβ 
ἸΏΟΓΘ σοΓγθοί ἴο0 880 {πἴ 1 ἐξομολογεῖσθαι (ἢ ἐξ 8ὶω- 
Ὠ1Η65 ορεηίψ, ζγαη κέν, ἐπογοιρἠΐξψ : δὰ δ5 {15 ρωδέϊο 
οοηζεδοίοη Μου]ὰ ὃὉ6 ἃ βίγοηρ; τηοίϊνα ἴο ἀνοϊὰ βίῃ, 80 
10 νν88 ργορΔΪΥ δοσοιῃηρδηϊοα ΨΠ ἢ ἃ ργοΐδβϑιοπ οἵ ρ6- 
πἰΐθηοθ, 83η4 8η εησαροηιοηΐ ἴο δθδίδιη ἔγοηι 1 ἰὴ 1Ὁ- 
ἴυγο. Ηδρησα ἴἴ ο8η16, 1η (ῃ6 6η6, ἴο ἀφβίρηδία αὐ 
ἐλὶς. ὙΠ 1η 91η168 ὅ, 16. ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ 
σαραπτώματα ὨὮδ8 ἃ ΓΟίδγοησ6 [0 1}}}8 ρΡῃὈΠ1α Δηα 80- 
Ἰοὴπ σοηΐρϑϑιοη, ἃηὰ ηοί ἃ ρτίνδίθ οἢ6 ν Ιβρεγοά ἴο 
Δ ργῖθϑί. δὸ ἢ τυ. δη (ξουμπιοηΐϊυ8. Δεῖ τάντα πισ- 
τὸν λέγειν τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας, καὶ ἀποτάττεσθαι διὰ τοῦ 
ἑαυτὸν ἐλέγχειν, τοῦ μηκέτι ποιεῖν τὰ αὐτὰ, ἵνα δικαιωθῇ 
κατὰ τὸ εἰρημένον" λέγε σὺ πρώτος τὰς ἁμαρτίας, ἵνα δι- 
καιωθῆς. Π6 συβίοπι 5668 ἴο Ὦᾶνα Ὀδοη ἰουπάφά οῃ 
(6 ρυῦ] 1 σοηίεδβίοη οὗ βη8 τηδήδ δῖ (6 ραρέϊδηι οὗ 
ΖΦοῆῇη. ὅθε Μαχκ 8, 6. νἤοῖο ἰἤθτὸ ὀσσαγβ 6 βδ1ὴη6 
ἜΧργοβϑίοη, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἐχ- 
διηρίοβ οὗ (Π6 βθῆη86 ορεπίψ οοηζοο8 ὁσουγ ἴῃ ΡΠ]]. 9, 
11. δηά Αρος. 8, ὅ ; δ8ηα [δδί οὗ δησαρίης, δῃὰ }γο- 
ποίησ ἴῃ 1λικα 92, 6. ἀΔηαὰ Βοπι. 14,11. [[δββθηΐ ἴο 
Κυϊΐϊποοὶ, {πΠᾶἰ Ὀγ τὰς ἁμαρτίας ΜΜ6 16 ἴο υπαάοιβίδηὰ 
8108 οὗ ΘνθσΥ Κιηά, δηὰ ἢοΐ πλθγοὶν τρᾶριοδὶ δγίβ. 
ΤἼδ οοπίοχὶ σοηῇης8β πράξεις ἴο φέηζωμέ Δοι]Οἢ 8; 88 1η 
οι. 8. 15. (οἱ. 8,9. δα ΖΕ] ἸΔη. Κάὰαγ. Ηἰβϑιί. 3, 4. 
(οεἰϊοά ὃὈγ ϑδοδίθυβηθς ἴῃ ἢ]8 [.6Χ.) οὖς μάλιστα ἥδει 
περὶ τὴν τοιαύτην πράξιν θερμοτάτους. 1 15 4 Βοτί οὗ 
ευρμοιμΐθη. 4.8 [0 {Π6 τεδαϊηρ οὗ δοῃα Μ55., ἁμαρ- 
τίας, τ[Π8ἴ 15 ἃ ΠΊΘΓΟ ρ'ο88. 

ΨΟΙ, ΙΝ. 2 ς 
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10. ᾿ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περιέργα πραξαντών. Ἠδετε «30 
{Π 616 18 δὴ δ ρ )6πιίϑη. 186 νοτγὰ πέριεργος, ἃ8 ἃΡ- 
ΡΙἰεἀ ἴο ρεογδοηδ, 86 Ώ:8Ώ68. ἔοο πιμοΐ οοεμρίοά, οςςὰ- 
Ρἰ6ἀ ἴο μ||6 δ ΤΟΙ νδίηἶγ ᾿παιιϑίγ οι, πηι δεαά- 
ἑμς, ΜὨΔὶ ἴΠ6 [,Δ11η5 64]} αγ΄ἀἰοέϊο. Ἡφηςθ, 88 δρρ! δὰ 
(ο ἐλίηρο, ἃ ἀδιοίο8 δωυρογυασιμα, υαπεα ; Δα τη 1τἢ} 5 
86η96 {{|6 ἴογίη δ᾽ 85 ΒΡ ΟΊ ΠΥ ἀρρτγοργίαἰοά ἴο ἀοϑίρηδῖθ 
1Π6 δτίβ οἵ πηδρὶς, δηα βϑ6 ἢ “ΒΡ γβ Ἰοὺ} νΔη}11168," 
Ῥοῖῃ Ὁγ {{π δογιρίιγαι! δπα (Ἰαβδίοὶ νυ γἰ ἴθ γϑ, ἴγοτα 
ψ Ποῖ ΘΧδπρίε8 ἅγο δάάδυσοά ὈὉγ ὙοΙ, ὙΥ εἰβιείπ, 
Κγρῖο, ᾿γπλ 86} οπ []ογοάοί. 4, 12, ὅ. δπά Βιιγ- 
"8η οἡ Ρείτγοῃ. Ρ. 46; οχΧ. στ. ΡῬῃιοβίγαι. 175. γύναι, 
περίεργον χρῆμα καὶ μαντικὴν πνρλν υ  άδουι [5άον. 8, 
189. τὴν πάρα Χαλδαίοις περιέργον παίδευσιν. Ατ᾿βίδη. 
2, 18. Ψ Π6Γ6 τίς τῶν περιέργων 5Ιση 168 ἃ πιασϊοίαπι, ἢοΟ 
18. γον ἀσϑουθεα 85 ὑποκρινάμενος τῶν περιέργων τὸ 
σχῆμα. Νιάε (ἀι8}}. Ερ. 7. Ηον. Ερ. 17. ννῆσσγα 566 16 
ϑοΠο α8ι. Ὁ. (855. ἔχς. 4168. 714. ὁ ̓ Αδριανὸς περι- 
εῤγότατος ἦν καὶ μαντείαις καὶ μαγγανείαις παντοδαπαῖς 
ἐχρῆτο. Αηὰ [Πδ( {{||8 18 [Π6 8686, 8 οἶφᾶγ ἔγοτι [ῃ: δ 
ΜΟΓά8. Ἰπηπηοαϊδίοὶγ βυθ]οϊποά. 866 ὕτβϑίη. Δ ηδί. 
ϑδογ. 1, ᾧ, 2, δ. ρ. 48., δορθει 8 158, ἀδ περιεργίᾳ 
ἘΡΠ68., ακεῖ. διῖν. Οτιῖ, 4, 148., δηὰ ογ Ἂηρ 
Οὔ 58. 5. ῥ. 77. ΤΠ8 νίεν οὗ (Π6 περιεργία οἵ τῇ 6 
ἘΡρδαϑβίδηβ 15 σοηβιτηθά δηα ΠΠ5ἰγαϊδα Ὀγ ἴῃ6 [Ὁ]]ον- 
ἴησ ψογάβ8, ᾿Ἐφέσια γράμματα, νῃϊσἢ ΨΈΓΘ 86γ0}}8 οὗὅὨ 
ῬΑΥΟΠηΘηΐ ΟΥ ΡΆΡΘΓ, 1ηβου]θεα ψ ἢ σογίδίη ἤογ]θ, 
δηά Ὀουηά ἴο [ἢ6 Ὀοάγ, Κα ἐπ6 ἀλεξιφάρμακα, οΥ 
“απιἰδέα, ἴῃ οτγάογ ἴο Κϑερ ΟΥ̓ αἰβογάογβ, ἀθιῃοῃβ, ὅς. 
ὅζο. ΑἹΙ 5ιο ἃπλυ 6.8 ΘΓ ΒΡ6Ο Δ ΠΥ ἰογπιβα ᾿Εφέσια 
γράμματα, βίησε ΕΡἤ 68}. 566 1ὴ8 ἴο ἢανα θδθη {6 σπίοῦ 
τιδπυοίονΥ οὗ {{ΠἸπ6π|. δὸ Ὠιορεπίδη. Ῥγον. Ὁ δηΐ. 
4. 78. ᾿Εφέσια γράμματα ἐπωδαί τινες ἦσαν, ἃς οἱ ᾧο- 
ροῦντες ἐνίκων ἐν παντὶ, Αῃάὰ {ἢ)686 86 πχοπίϊοποι, οὗ 
Δ᾽ υἀ θα ἴο, ἴῃ ΠυθΊΘΓΟΙ8 ρᾶ888065 οἰδα Ὀγ Ὑδἴ3. απὰ 
ψΑίοΚη., ἴπ [15 δοθοὶ. 6χ. στ. ΕΥ̓Ερβε ας ἐφέσια τοῖς 
γαμοῦσιν οὗτος περιπατεῖ λέγων ἀλεξιφάρμακα, Ἐπ- 
βίαῖϊῃ. οὐ Ἠοῃ. Οά. τ. Ρ. 604. 86. Αἴδρη. 648 ο. 
ΡΙυϊ. δγιηροϑ. 7, 5. οἱ Μάγοι τοὺς δαιμονιϑομένους κελεύ.- 
ουσι τὰ ἐφέσια γράμματα πρὸς αὐτοὺς καταλέγειν καὶ 
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ὀνομάϑειν. ΟἸαπιαη8. ΑἸοχ. ρΡ. 860. τινες δὲ μυῆικώτε- 
βον τῶν ἰδάίων καλουμένων δακτύλων σοφούς τινας πρώτους 
γενέσθαι λέγουσιν, εἰς οὃὺς ἥτε τῶν ᾿Εφεσίων λεγομένων 
γραμμάτων, καὶ ἡ τῶν κατὰ Μουσικὴν εὕρεσις ῥυθμῶν ἀνα- 
φέρεται. ἃς 67. (δ΄6}}]. δπὰ Κυαὶη.) [1 δά Εἰι56Ὁ. δ. 
Ηιογοοὶ. Ρ. 464. εαϊξ. ΟΙραγ. εἰσι οὗ περιέργους μηχανὰς 
---κατειληφέναι. 5866 ΟΙδαγ. οἡ ῬΒΠοβῖγ. Ν. ΑἹ. 85,1. 

190. συνενέγκαντες τὰς βίβλους, κατέκαιον. Ἐ ΤΠ686 
Βοοῖβ8, πο ἀοιρί, ἀδηοϊοα {6 νᾶῇΐοι8 ἔογι8 οὗ ἰῃ- 
ἐδηξδίϊουι, ἀπά [ἢ 6 οἴ οΓ πιεῖποάβ οὗ Ἔχοιοϊβίηρ τπ48- 
Ἰσ διίβ. Καὶ συνεψήφισαν τὰς τίμας, “ σοπιριι 66, 

σα ουϊαιοά {Π6 ργὶςθ.᾽᾽ ὍΤΠ18 ψογα σοτη68 ἔγοιη ψῆφος, 
οαἰσμέμδ, ἃ οομεπέϊη σ᾽ δέοη6. 

19. εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε. Αἡ οχδπιρῖα οἵ 
{8 86η56 οὗ εὐρίσκω, 88 864 οὗ ἢ 6 ἴοί] ρ᾿τὶςα οἵ ΔΗΥ͂ 
τπϊηρ᾽ 504, 48 ὕδθῆ ργοάυσοα ὃν Βαρθοὶ ἔτοιῃ Χο- 
ῃορῇ. (Ες. 2, 8., δΔηὰ ὃγ οἱ ἴτοπὶ Ροϊγῃ. 1995. [πῃ 
Θχρ  δἰηΐπρ ἀργυρίου (8: να Γ σοἷἢ} ἐπ6 (οπιπγχεπίαϊογβ 
8ΓΘ ποῖ ἀρτοϑοά, Τγυβίιι5, ατοί 8, δηὰ οἴἤογβ, ἴδ Κ6 
1 ἴο πιδδῇ (6 8ι͵νϑῦ 8ῆεκοὶ, 1 ἢ) 88 δασυϊναϊοηΐ ἴο 
[οὉΓ Ατς ἀγδοῆτη8. Βιιΐ (45 οἴπδγβ οὔϑογνοϑ) ἰΐ 15 ῃοῖ 
ῬΓΟΌΔΡΟΪΙΟ εἰᾶΐ αἱ Ερδϑιιβ ἴῃ 6 τϑθοκοηϊηρσ βῃου]ὰ ἤανα 

6 ὈΥ 5}6 κ6|8, υη688 ᾿ἰηἀδοα [ἢ 686 Ψ ΘΓ ἔἕογοὶρῃ ον. 
ΤῊ οδ]δοίίοη ἀραϊηϑὶ δϑιυϊπιαϊηρ {Π6 Δ 88 τη», 18, 
(ἢδὲ 1Π6 ϑυηλ 6 ῆς6 ἃγιβηρ ψου]α Ὀ6 ἴοο ἰᾶαγρθ. Ὑοῖ 

ἃ εχε Ὑἰουπιεηΐυβ οὔδεσνοθ, ἔγου ΟὨγγδοβίοσῃ : Σημειωτέον δὲ 
ὅτι καὶ τοι πολυτίμους οὔσας τὰς γοητικὰς αὐτῶν βίβλους, ὡς τῶν ἐν 
βίῳ ἐχουσῶν τὰ κάλλιστα, οἱ εὶς Χριστὸν πιστεύσαντες, οὐκ ἐπώλη- 
σαν, ἀλλ᾽ ἔἕκαυσαν, καὶ τοιγε ἄλλων ἐπεισέ τοιούτων ὄντων τῶν θελόν- 
των τὰς βίβλονς κτήσασθαι, πρῶτο» μὲν ἵνα μὴ τις μετάσχῃ τῆε ἀπ’ 
αὐτῶν ψνχοφθόρον λύμης, ἔπειτά δὲ ἵνα μὴ ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας κτή- 
σωνταί τι. 

Ὑνειοἰοἴη Ὧδ6 πυμησγοιϑ οἰϊδιΐ 8, ἔΓΟΙΩΏ δ᾽ ΠῚ Δ Ὶ [)888Άρ.68; 6Χ. ῥΤ', 
Τί εοη. ἀρ. ϑοχί. Ευρὶν. δ6. ᾿Πρωταγόρῃ, ἔθελον δὲ τέφρην σνγγράμ- 
ματα θεῖναι, ὅττι θεοὺς κατέγραψ᾽ οὗτ᾽ εἰδέναι, οὔτε δύνασθαι, 
ὁποῖοι τινες εἶσι, καὶ οἵτινες ἀθρήσασθαι. δε 890 ρίνεβ βενοταὶ ἰῃ- 
δἴδιοοϑ οἵ ρεγηϊοϊΐουϑ ὈοοΚβ Ὀεΐηρ; Ὀυγηῖ ὈΥ ἴμ6 ἤϑηαβ οὔ [πε δδαηβ- 
Τηλη, ΟΥ ῬΓ0}]}1 6 πεγαϊὰ ; 88 πη Ὠίορ. [,Δετῖ. 9, 524. Ταοῖζ, Αρτ. ᾧ. ϑυ- 
ἤν Ῥαυΐϊυθ 5, 23. [ἱΌγο5 τηθρίοα διϊ1ϊ85 δρυὰ 86 πειηίπεπι παῦσγε 
ἢοεῖ, οἱ δ' ρεῆθβ αυῃοβοῦπαιςα Ρορεσι βυηΐ, ὈΟηἷ8. δα διἷβ, διηθυδιΐδ- 
406 ᾿εἶΘ ρου], ἰὼ ἐπευΐδια ἀεροΓίδηΐυγ, Ὠυτ ἢ] οτεβ οαρίϊα ρυηΐυπ- 
ἴων. [ἡν. 40, 99. [2101] ἴῃ οοτίκίο, κῶς 8 τἱοι  πλᾶγὶ 6 ἔδοῖο, ἱπ 6σ8- 
δρεοσῖι ρορηὶὶ ογοιμαιὶ διιηΐῖ. 

4.42 
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1Γτῆδι ΘΓ 4}}, 1 βῃουϊά ποὲ (ππἶ [᾿ οὗ ἔογοα δπουρῖ 
ἰο το]θοῦ {Π6 ἰηϊογργείδτοη : ἴου 1 ἢπὰ Ὀγ δυοίοη.- 
Αὐυμ. 81. ἰῃδί βδυσῇ ὈοΟΚΒ ΟΓΘ ΝΘΓΥῪ ΠΙΠΊΘΓΟΙ 8, ἀηά . 
6 ἤανβ γθᾶϑοη ἴο ΒΡ 0ο56 {παι (Π6Υ 804 δὶ ἃ νϑῦῪ 
Ὠιρῃ ρῥγῖςθ. ἼΤῃθ νογάβ8 οὗ [ῃ4ἰ ψγίογ. ΔΓΘ [656 : 
“υϊσαυϊά ἐδλιἀϊσογαηι Πγογαπι Οτεοοὶ 1, δι} η] 4116 
σΘΏΘΓΙ8. 0}}18, ναὶ ραᾶγυπὶ Ἰἀοηοῖδ δυιοίογι θυ νυΐμο 
ἔδγααίυγ, δώργα ἀμὸ πιϊέδία, σοηῖταςῖα ἀπαΐααθ, οτο- 
την." Ηόονανογ, 161 τρί! ν γϑοοϊ]θοῖ, τη6 ψογά 
ἀργύριον, ἤθη ἐλμα ιι864, ᾿ῃναγ Δ ΌΪΥ βίδηαάβ ἔογ 8 
ἐγαοῖηι. δὃο Ῥοΐγῃ. 160, 86, 8. πεντ᾽ ἀργυρίου, 561]. 
δραχμχκεὶ, ΨὮΘΓΘ 8566 (Π6 δοἢο αϑι., γα τηιϑὲ, {πο Γο- 
ὉΓ6 υηἀογβίδηά ἀγαοσήπιδ; 88 αἰπηοϑὶ 4} (οιηηθδηΐδ- 

ἴοτβ ποῖ ἀο. Βιιΐ οἤδ αἰ ον 511}} πιθθίβ 08. Ασα 
Ψ6 σογίδϊη {Ππὶὶ ““ἐξΐο ἀγα 8 ΕΓ ιι564 ἴῃ σοιῃρυ- 
ἰδτο αἱ Ερῃδθβυβῦὺ [[{τη1ὴΚ ποῖ. ἴδηι}, (Π6η, 1{ οδἢ 
Ὀ6 ἀοίογιηηρά ψἢδὶ Κιπα οὗ ἀγδοῇ πη) 15 ἤθγα τηϑϑδηΐϊ, 
6 σδη ΠΡΟΣ οαἰουΐαία {Π|6 αχδςοῖ διποιιηΐ οὗ [ἢ6 βυτὰ 
ἰοία]. 866 Πογιηρ οὐ {Π|8 ραββδᾶρσο, [κο. Ὁ 58. 
ῬΡΏΙ. 2, 158.. Δα ΕἸβοἢ. ἀθ 1. [χ. Ν. Τ. 8, 11. 
ὧς 24. 12. 

20. οὕτω κατὰ κράτος ὃ λόγος τοῦ Κυρίου ηὔξανε. 
Κατὰ κράτος ὯδΔ8 ὨδΓΘ [ῃ6 86η56 οὗ υελοπιθηΐον, 65- 
ἐγεογποίψν. 80 Ἠδϑβυοῖ. τελείως" ἰσχυρῶς. 8466 [Π6 6Χ- 
ΔΙΏ0]68 οὗ {18 Β6η86 Δά ἀπσοα ὈγῪ ΠΑΝ δηὰ Μυῃπιίδο. 
Τὴ τηοϑὶ Δρροβίίθ δ ἔτοῃῃ Ρ]υΐ. 4..218 Ε. ὅτι καὶ 
αὐτὸς φίλος αὐτῷ κατὰ κράτος ἔσοιτο" στε κατὰ κράτος 
ἐλέγχεσθαι τὸν ΤἸυθαγόραν. Τπυογά. 1, 64. κατὰ κράτος 
ἡ Ποτιδαϊα---ἐπολιορκεῖτοι, Αὐξάνειν δΔηὰ ἰσχύειν 8Γ6 
ΚΘΓΙΏΒ ὨΘΔΙΥ ΒΥΠΟηΥΠΊΟῦ8. δίοκη. σοιηράᾶγοβ [κα 
1, 80. τὸ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο; δῃὰ Μιυηιῆο, 
θιοάοτγ. δία. 870. Βιι ἴῃ 4}} [ῃ6586 τῆ6 ἰθγπὶβ υβοὰ 
8ΓΘ ποῖ αιυἱίΐα βυηοηγιίηοιι: δηᾶ 1 ρῥγοΐογ, νὰ 
δι ἸΘ δηθγ, ἴο Ἔσρίδίη ἴσχυε, ἀμοέογέαέο υαἰμὶέ, υἱῃς 
6 χϑογιιὶΐ, , 

Οὕτω 8 ψν61}} οχραϊηοά Ὀγ Καυϊποεϊ, ἐλμδ, ν]Ζ. ““Δ 8 .σ 
11 δαά 80 ρῥ]δίηϊυ δρροαγθὰ ἰον ργοαὶ ἃ ἀἰϊβδιθησθ 
{πότ Ν88 θεία {ἢ} τηΐγα 669 οἵ ἴη6 ΑΡοβέ]68 δηὰ 
1Π6 {τὶς Κ8 οὗ {Π|086 1πηρΟϑίουϑ :᾿ τ[Π6 ἐγαϊῃ οὗ (ἢ Γιϑ 5 
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ἀοοιτίπε τἢι5 εβδοίυδ!γ ἐγ υπρῃϊηρ ονοῦ Ομ 16 
ΒΌΡΟΓΒΕοη, ὅζο. 

21. αἷς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, “““Ὦδη [ἢ 686 {Π]ῚῊρΡΒ ΨΕΓΘ 
[]Π]164. Μδηγ δνοηίβ τοίογγεα ἰο ἴῃ {π6 Ερί5{168 
ππρρθῦξα Δυγίηρ {Π18 ραγίοά. [{ 8. ῥγοῦδθ]α ἱπαῖ 
ῬΒΠΘπλοη, ἃ σοηνογί οἵ Ῥαυὶ, (ΡΒ 6. νὸσ. 19.) δηθὰ 
ἘΡδρῆγαβϑ, αἴἴογνναγβ ἃ. τη ηἰβίογ οἵ (ἢ6 ΟΠυγοΐ αἱ 
Οοἴοθβθ, σοῦ σοηνογίθα δροιῖ {18 {ἰπ|6 : (ΟἹ. 1. 4, 
7, 8. 2,1, 4. 12,18. Τα Αροβϑβίΐα νὰ8 4180 ν᾽ βίο 
θυ βανθγαὶ (Ἡγ βιϊδη8 ἔγοπι παρ θουγίηρ ρατγίβ, ἀατίπρ 
1}18 δδοάθ ἤδγθ, ρδγι συ] ]Ὺ ὈΥ δοβίῃθηθβ δηα ΑΡοΪ]08 
τοπι (ὐογ ἢ, ἀπ ὈΥ Βοτη6 οἵἁἉ (Π6 ἔλπν οὗ (ὮΪο6, ἃ 
ΜΟΙΏΔΗ, 88 1ἴ Β66ΙῺ8, ΟΥ̓ δοπ16 ἤριγε {Πογα, (1 (ον. ἢ, 
11.) 88 30 Ὀγ δίβρῃδηδβ, Εογίυηδίαβ, ἀπ Αςἤβδίουβ, 

. 8}1 ἔγοιη (ἢ6 88π|6 ρΪδςθ, (1 (ος. 16. 17.) δηὰ Ομπαβί- 
Ῥἕογιιθ, ψῆο δῇογναγάβ νι ϑιἰοα τη 80 δε οηδίε Υ 
αἱ ἤοιηθ, Ψ88, 88 Τι]οἢΥ Π84 γεαυθηῖ ορροΐ(αηϊ- 
(168 ΟΥ̓ ορβογνίῃρ, ΝΘΌΥῪ ϑβθγνίοθ θα ἴο 186 ΑΡοβί]8 
ἢργα (2 Τίπι. 1, 16---18). Απά {πογὰ 18 σγθαῦ γθᾶβοῃ 
ἴο Ὀ6]Ιανα ἢ6 ψτοία ἢ18 ἢγϑί ἘρίβιΪϊδ ἰο (ἢ6 (ογιη- 
{Π4η8 ἔγοιῃ ἢδῆςα, (1 Οογ. 17, 18.) δηὰ δδουΐ {ἢ ]}5 
{{π|6 ; ἔογ ἰζ 18 ρἰαίη ἰῃδὺ Αφυΐϊα δῃηὰ Ῥυιβ. 1118 6 ΓΘ 
{Π6η στ πὶ ἴῃ Αϑ,4 (1 (οσ. 16, 19.) 245. ἴθ πον 
πόγο (Αοἰ8 18, 18, 19, 26.) ; (πα: 10 νγα5 δέϊογ Αρο 1108 
δα νἱδίεα (ογιηΐῃ, δα ψαίογοα Ῥδὺ} 5 ρἰδηίδίοη 
ἴπογθ, δῃά ψ88 γαϊισηθα ἰο ΕΡἤ 6815 δραὶη (1 (ον. 8, 
6. 16, 8, 12.); δηὰ {παῖ ἰἃ 48 ψἤθῃ α0] ΠΙπ]86 1, 
δανίης ᾿αίοὶγ ρίνοη ἃ σἤδγρο ἴο ([ἢ6 Οδἰδίδη ΟΠΌΓΟΠ 68 
οη {δῖ π6δ4, (ςοἴηρᾶγο 1 (οσ. 16,1, 2. ψἢ Αςί8 18, 
428.) ᾿ηἰοπαθα ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ ἔγοαῦ) Αβια ἰο (6 Μαςραο- 
ὨΐΔη δηᾶ (ὉγιηὨίδη ΟΠμυγοῆθ8, δηα ψ 88 βοηδίηρ ΤΊι- 
ΤΠΟΙΠΥ [0 ΠΡ ἢ18 ΨΥ. ὅ66 1 (ογ. 4,17, 19. 16,8, 
.10. σοιηρᾶγοα ψιτἢ {[Π6 νεγβ86 ΠΟῪ Ὀδέογα υ8, 83ηἋ {Π|π| 
ψΠΙΟΝ ΦΌ]]ον 8. (ΠΒοάάν.) “- 

21. ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι. Τι| 15 ποί οεἐ- 
ἰΔ1π τοι {Π 6 οτὶρίηα) ἔθετο ἐν τῷ Πνεύματι, Μ ὨΘΙΠΟΓ 
{Π|8 Γοἰδίθβ ἰο ἃ ἀδίθγιηϑίοη ἢ6 8 πηονθά ἴο ΌΥ 
[Π6 ΗοΙΥ ϑριγὶί, Ό.Ὶ σ Ποῖη ᾿6 88 ἀἰγθοίθα ἴῃ ἢ185 Ἰοὺ Γ- 
Π1685, ΟΥ (ἃ8 Β6Ζα δηὰ τοί ΒῸΡΡΟ086) ἴο ἃ ΡΈΓΡΟΒ6 
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Πα ἔογηιοά ἴῃ πὶ ονη πη. ΒΒ 85 νὰ δπά (Πδὲ ἢδ 
ἀοϊαγοὰ {πΠ6 οχϑουζίοη οὗ ᾿ξ, δηκ νγγᾶϑ ὈῪ βϑυδγδὶ οἷτ- 
συπιϑίδηςοα ἰοὰ ἰο δἰίεν 'ἷδ ἰἸηἰοηἀδα σουγϑο, ἀπά ἰο 
ςοηζίηι6 ἰοηρογ ἰπΠ ᾿ἰ8 ῥγορῖοβϑθ δὴ ἢα Ηγϑθὶ Ὧ6- 
οἰζηθά, [ἴ Β66Π18 ΠΊΟΓΘ ΓΟΑΒΟΠΔΌ]6 ἰο τοΐεσ ἰτ ἴο ἢί5 
ΟΥ̓Ή βρίτις ; ποῖ 5. 1 ἀπιϑι8] ἴο ἰηϑογὶ {ἢ6 τις ]9, 
ὙΠ ΠΘΓΟ ἰἰ ΟὨΪΥ το αΐθϑ ἴο ἴΠ6 Πιιπηδη βριγϊ. ὅ6θ Αοῖίϑ 
17, 16. Άοπι. 1, 9. ὃ, 16. 1 ον. 4. 11. 6, ὅ. 6, 40. 
Οκ].6, 18. Ερὶϊ. 4, 838. Ογτ. Ασςοοταϊηργ, Β6Ζὰα γοη- 
ἄοτβ 1ἴ, “ βίδίυϊ! δρυά 86,᾿ δπὰ δίθρ)ιθῃβ, “ ᾿Ἰπάυχὶς 
ἴῃ οσπμηϊα." (Ποάάτ.) 

Απά 580 6 Ἔχργϑϑβίοῃ 18 πῃ ογϑίοοα ὈΥ αδἰπγοβὶ δ] 
τοσοηΐ (ὐοιμηθηϊδίοτβ, ν᾽ ἢο (ἀκα ἰἰ ἔργ εἰς τὸ πνεῦμα, 
δηά εορᾶγε ἰῆς Ηοῦτ. οὐ τ; {ποπρἢ ἰδ 15 αἰ5ὸ 
ιδοα ΡΥ 1(Π6 ΟἸαβδβίςδὶ υριῖθτβ [{ τηᾶν {Πογαίογε Ὁ 
Τοηάδοτοα γοϑοίυθε, ἑοοΐςὨ οομηδοί, ο. Απηάᾷ τη {818 
νίεν ᾿Υεῖδ. σοπηρᾶγοϑ θδη. 1, 8. Ηδρρ. 2, 19. 1 (ον. 
7, 57. 

Κυϊποοὶ ἰ6. οἵ ορίπίοῃ δι {88 Αροβι]8 τρϑδηΐ ἴο 
νἱϑ10 1η6 ΟΠ ΓΟ 68. ἢ6 δὰ ἰουηαοά τη ὅτοοςα δᾶ 
Μαοςοράοηϊα, διι ἃ ἰο ςοο]ϊοοῖ 4 ἤιηὰ ἔογ {Π6 τοὶ ε οὗ 
{πΠ6 Ῥοογογ ( γιϑιδηβ δὲ ΖΨαγιβαίθη. δες ἔοι. 10, 
95 ἃς ΟΩΣ τὶ 

ῷῷ ἐπέσχε χρόνον. 6 νϑιὺ ἐπέχειν βρη ϊῆθ5, 15ἴ. 
ἰο λοίά ἐξ να 4αἸγ. ἴο ἄεορ ων τορρε [85 8 
τοβεοξοά ἔογοα Ὀγ ἴΠ6 βυδαυσιίεοη οὗ ὁαυτὸν. ἔπ {Π|Ὸ6 
56η88 οἵ σέαψ ἴ{ ὁσουΓβ ἔΓοαυθηιν ἰὴ (ἢ 6 Ὀ68ὲ δι ΠΟΓΒ, 
οἰ ον εὐἰξλομέ, ΟΥ̓ ἰδ μαι εὐἱέδ, τ6 δαἀάϊείοη οὗ 8 
δοσυβαῖίνα (ἀσροπαϊηρ οἢ κατὰλ, ἀδσποίϊηρ ἀυγείοι 
οὔ πηὸ; οἵὗὨἩ τῇς ἢ ΤΏΔΩΥ ΘΧΔΙΡ 68 ᾶγα δά ἀυςοά ὮΥ 
Ἀλλρἢοὶ, ΝΥ οἰβ. Μυηί6, δηεἰ Ποοϑηοσ. 1. ἀά Τῃυ- 
ςγά, 4, 194. δύο κα τρεῖς ἡμέρας ἐπέσχον" “ιἶἴαγε [Π6 
ΚΎΩΝ δι 0 ]1658 186 ργομοόμη αὐτοὺς. Νον ἰδὲ ἀϊξ, 
ἔδγεησθ δείνθοιῃ [ἢ (Δ5βϑἰςαὶ δηἀὰ Ηθ]] 6 πη βι!σαὶ 56 
ἦθ (18; (Παΐ 1η πα ἴογπιοσς, (6 ψογὰ ἀθῃοείϊηρ ἐξέπιδ, 
ὙΠΟΙΠΟΙ χρόνος ΟΥ ἡμέρα, ὅζα. [88 βΒοπη6 υϊηοζαὶ, οὐ 
δἀ]οοῖνο ἀσηοίηρ πιμοΐ, οὐ ἐδέξξο, οὐ βοιηθί πι68 τις, 
ὙὨοἷ ἃ (5516 8] ψγίίογ νου! ἢᾶνα υϑοά ἴῃ 1Π6 ρὑΓγδ- 
δϑηΐ ρΆ588ρ6; (ξβουρῇ Ηοπβίογ 15, ̓ ῃ (ἢ 6 Οὔβογ. Με 
[. 8. 8.Υ8, (αι {Π6Γδ ἃγθ ἰηβίϑῃησοβ ἰῃ {6 (]Δ85ὶς8 οἷ 
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χρόνος ἴῃ [15 560η88β.0ὈΌ ἮΥ 6 ΔΥ ΘΟΠΊΡΑΓΟ ΟἿΙΓ [ἀΐοῃ), 
“10 ἴδῃ α τυὐέο.᾽" 

28. περὶ τῆς ὁδοῦ, 1. 6. “τὰς (Ἰ γιβιίδη ἀοοίτ!ηθ ;; 
88 8ρΓᾶ, νϑγ. 9. 8Δηα 22, 4. 

24., ἀργυροκόπος, α δἐέυ6)" ἀὐογΚε}, α δἰἰυον-δην ἐῆ, 
ΒοζΖὰ, Ριβοαΐογ, δοδιίροι, Ῥήδβογ, ψίοκη., γος, δηά 
οἴβογβ, υπαἀογοίδηα ἃ οοΐμθν, τη -πιαδίθρ; ἀηα ὮΥ 
ναοὺς ἀργυροὺς ᾿Αρτέμιδος, [ΠΥ {Ππ|ΠΚ, ἃΓΘ πιϑδηΐ δὴένειν". 
οοἷπ8, Ὀθατγίηρ (6 ἤρυτγα οὔ τ ειηρ[6 δὶ Ερἢ 68:18. 
ΓῊΙΒ Ἰηογργοίδιίοη ΠΕ ϑυρρογί ὈΥ ἃ σοιηρατγίβοη 
ψ ἢ σογίδιη “ἐς σοη, ψῆϊοῇ, ἴτοπι ἢδνίηρ, οἡ [ΐ 
[ἢς ἱπηρτοϑϑίοη οἵ δὴ οχς ν88 δ [δα βοὺς. 11 15, ἢον- 
ΘΥΘΣ, ΠΠ40]6 ἰο ποΐ ἃ ἔξυν οὔ) οι !Οἢ8; δῃα δβρβοια! ν. 
ἴο ὁΠ6 Βυχραβίοα Ὀγ (ἰδβϑδιιθοη, ὨδηΊο νυ, [πὲ ΓΠΘΓΘ 15: 
ὯοΟ ροοά ονάδηςσς {ῃδ΄ 5 ςἢ ΘΟ] 5 ΨΘΙΘ ΘΥΘΓ βΒίΓῸΟ Κ. 
Απάᾶ 1 ψου]ὰ δάά, (Πα. ἀνθ βυρροβίῃρ {ΠΥ τρογέ, 80 
παῆν ΜοτΚΏΘη σου] ΒΌΓΟΘΙΥ ποῖ Ὅ6 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰο. 
ΒίΓΙΚα οοἱπα οπίψ, οὗ ψῃῖςἢ, ἤθη οησθ (Π6 ἀἴ6 ννᾶ8 
ςδ8ῖ, σγθαῖ Ὠυ 6 ΓΒ τσ Ὀ6 ψογκοα οἱ ν τ ΝΟΥ 
ἔπῈ16ὲ ἴσου ]6. [{ τῃογεΐογα βθειη8 8αΐδι, ψιῖῇῃ Οἢγγ- 
βοϑίοιῃ, (ἰδιηογαγίαβ, Εγαβίηι8. δ] Π185115, Ηδιηιηοηά, 
Οτοίίυβ, δηά ἰηάοθοα πχοϑὲ οὐ68 ἔοσ ἴῃ6 ἰαϑὲ σϑῃ- 
ἴυγγυ, (45 οΙ, Βρ. ἤδᾶγοθ, Βιοβθῃπλ ον, δοἢ]θαβηθσ, 
δηὰ Κυΐηοο!,) ἴο υμἀογβίδηα Ὀγν {1686 ναοὺς 8218} 5|1ν 6 Γ 
τηοαεἷς οἵ (Π6 οἰδρεῖ," 1 ψ Ὠἰοἢ ΡοΓΠ ΡΒ ἃ 1{π||6 ᾿πασο 

ἘΞ ΤΏ (ορ]6, τ εἶν νγαβ ομο οὗ {Π|Δ ϑουθη τνοηάοτβ οἵ {ΠῸ ντου]ά, 
85 425 ἔεεϊ Ἰοηρ'. 9290 Ὀγοβά, δῃηά πα 88 ἸΏΘηΥ 88 147 σοι) 8 οἵ 
60 ἔδει πἰρῃ, οἵ πῇῃΐο 86 τνέσο Ἴαγνϑὶ. ὅ6ε Ρ] η. Η. Ν. 86. 16, 40. 
Τίνθ ννἤοΐο ἰδ, ἰπ Ατίϑίορῃ. Νυὴ. ὅ98. οΔ]}] εὐ φοίάθη. ϑες Ῥαυρδῃ. 
ΔεΝ.. 9. Ρ- 707. δηὰ Ῥοτιρ. Με]. 1, 17. Τιΐθ βυρογὺ δα ἔςε Ηετο- 
δίγαϊυ βεῖ ἤγε ἴὸ οὴ (ἢ ἀδὺ οὐ Αἰοχδπάον (ἢς αγεαί᾽ 8 υἰγιῃ. Βιυϊῖ 89 
ΟἿΪΥ μαγῖ οὗἁὨ (6 ϑιγυιοΐι γα νγὰ8 σοῃβυιϊηθά, ἰΐ νν88 δοοη τοραϊγεί, πὰ 
δγουμῆι ἴο ἃ Πίρμοῦ ἀερτεα οὗ τηδρηϊβοοπος ἴἤΔ ἢ αν ον ἢ 88 Ἴ7“6 [δα γη. 
ἔτοτα ϑίγταῦο 948 ο. 866 αὶ. Μαχ. 8, 14, ὅ., (ἱο. Ν. Τ. 9, 27]. 
Μαογοῦ. ϑδαίυγ. 9, 8., δηὰ 6ε}}]. Ν. 4. ὦ, 6. ΕῸΓ διγίμοῦ ραγίου αν 8᾽ 
οὗ (Π]|5 ἰδ ρα τΑΥ δβρβϑοΐα! ἢν θ6 οοηβυ! 6 ἄτοπον. ΤΠ68. ἀπιϊᾳ αν. Τὶ 
8. Ρ. 9646. δεη., εν ηρ; Οἰ»βθ. 4, 488., ϑοῖθ. ΟἹ νϑὺ. 85., ἀπὰ 
Ῥοϊοὶς θ1ε8. 6 Μίαρημὰ Ερῃαβίογυιη ἰ)δη8 [ἷρο. 1 (89 ἰδ μ]6 νῦᾶβ 
[6 ἔβιηουϑ δίαϊυς οὐ ίδηβ, ννῆοβε ἤξυγα τᾶν ὃς δι οἰ {ΠΥ Κηονν 
ἔγοτῃ σοἷῃβ. [8 ογπαϊηθηϊϑ πὰ βϑυγη Ὁ 018 αν Ὀδθπ ΘΟΠσΌΓΑΙΟΙΚ ἠ6- 
βου θὰ Ὁγ Μεηεισίιβ ἴῃ 4 Ὦϊ58. δηι|6ἀ ΘγθΟ] οα Ὠίδπθ Ερἢμοβῖ 
ϑιαῖυα οχροοδίϊα, ἰπβοσιθὰ ἰη αγρηον. Τῆε8. Αηϊΐᾳ. Οἵ, 7, 8389. 8664. 
δοιὰ εν ηρ, υὐἱΐ διρίᾶ, ν. 288. (Κυίη.) ! 
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οὗἩ {86 ροδάο88 Πίαπδ 8 ρμίασθοά. Τὕῆδθβθβε σψογδ 
θουρσὶ ὈΥ 5ίγαηογβ ἴῸΓ συ ΓΙΟΒΙΓΥ οὐ ἀσνοίίοη, 85 ΔΘ 
(Π6 τηοάε8 οὗ {Π6 δαηία (488 δἱ [ογεῖίο Ὁ. πο ρμι]- 
στὶπη8. ὅδὸ ργοδῖ, ἰηἀςρά, νγὰϑ ἴῃ6 δπγε οὗ {π6 ἔρῃο- 
βίδῃ Πιίδῆδ, δηὰ 80 στγοδῖ {ἢ 6 γϑνθθῆσθ βπθνῃ ΒΓ, 
παῖ ΠΟΙ οὐ νν8ἃ8 Ὑουϑῃρροα τ) διηρσοϊαν ἴοε- 
“ΨΘΠΟΥ͂ ὈΥ Ἔνθ {6 τηοϑῖ γοπηοῖθ 8η6 ὕδι ΆΓΟΙ8 Π8- 
[1Ίοη8, 8η4 ἰ6η1ρ0165 Ψογ ΟΥ̓ ἰἢθπὶ ἀφαϊ!ςαιεά ἴο ΠΟΓ. 
(ὅθε ον Ἂς 902.) ΓΓυ59 ροτβοῦβ 6 σΟΠΕΪ ΠΑ} 
Τοβογίίϊησ ἴο ΕΡίιθϑιι8, {ἢ γὰρ ἴο οὔδυ τἢθ]ν ριδ δηὰ 
βαογίῆσοθϑ ἰο (ἢ }8 σοιϊ(.658, ψῆο, 18 1} θὲ τοιρθῆ,» 
Μογρά, ργοβί οὐ ποῖ οἢΪγ ονογ πυπιίηρ, θὰϊ (Π6 σοτη- 
Ρουπάϊηρ οἵ ρΡοΐδοῃϑ, οὗ ἄτιισβ, (Π γα γ, ρλανπιαον.) 
δΔηὰ νβ {Πογοίοσα ψογθῃρροιὶ ὈΥ ἰποϑ6 Ψ πο οὐ 1- 
ναίθα πιαρὶς γίϑ. ὅΠ6ὸ νν88 γεραγάθα 45 [ῃῆ6 δυίῃογ 
δηά ἀϊϑίγιουϊον οὐὨ λοϑαέέξϊ δῃὰ διοϊηπθδδ, Δη ἃ 858 6βρϑ- 
οἰ γ ἱπνοκοα ὈγῚ ψοπΊθ ἴῃ ἰγαναὶ!. ὅδ6ε6 (δ}}1π|. 
Ἡγίη οὐ [)΄4ηᾶ [24. βεᾳ. δίηςε {Πδγοΐογε Π184η8, 
8η4 ΘβρΘοΟΙ ἢ γ (Π8 ᾿ὑρἢοβίδη Πίδηδ, 88 {Π6 οδ]εςῖ οὗ 
βυοἢ γονογθηίαὶ ψνουβῃ!ρ, χσιθδὶ πη θοΓ8 οἵ (Π6 ἀθρόον 
τη Οη δα ροΓίΔ 6 Β|]νοῦ πηοα6]5 οἵ (Π6 σπαροὶ 6 γα 
ῃῃδηθίαοίυγοά, ΕοΓΟΙρΏΘΓΒ, 10 56 68, ριιγοϊ8ο ἃ {Π686 
Π]06615, ψἢο οἱ 6γ σου] ποῖ ρογίοσγιη {Ποῖγ ἀθνοίοῃ8 
δ ἴπ6 ταηλρία 1186}, οὐ νῆο, δῇογ ἢανιῆρ ἀοῃα 50, 
σαι θα (ἢ6η} ἀννᾶν 88 τη θη γα 8, Δη ἃ [ῸΓ ῬΌΓΡΟΒαΒ οὗ 
ΨΌΓΒΙΙΡ. Εογ [ἴ νν88 ἃ ουβίοιῃη (ψΠοἢ Ὠδα ργανδι θὰ 
ἔτοτῃ 6 δῦ] οϑὺ ἃρ65) ἴογ ἀμὸν πεν βὰς οὐ 14οἷ8 ἴο 
σδΓῪ ὙΠ} {ἢ 6 {Π686 ρογέαδέο οἠαρείς ταδὰς οὗ νοοά 
ΟΥ τηοίδὶ], ἴὴ ψν ῃϊοἾ) γογὸ Ἰηοἰοβοα ᾿πηᾶρθβ οὗ {π6 ροάϑβ 
ΟΓ σοάάε5θ868. Τἤ656, 1 β8υ, ἴΠοΥ σαγγιθα νὶτἢ πο πὶ 
1 ἸΟυΓΏ165 ἔῸΓ ἃ βαίδρυδγά ; δη βοιηθί! 165 δοηΐ {Π 6}, 
ὈΥ ψΑΥ οὗ Ἔχρίδιϊης δὴ οἴδηςθ, ἰο οὐἱιοῦ ἰόν 8, ἰο θ6 
Ρἰδορά ἴῃ 1Π6 [6π|ρ168 {Π͵6Γα. 

ΑΙΙ εἰ αῦονα ραγίουϊαγβ πᾶν Ὀθθη Ῥγονθα δηά 
"Πυβ γαϊοα δἱ ἰατρθ Ὀγ Ηδιῃημηοηά, Νὴ εἰβίειη, Μυῃῖ), 
θ)οι! Ἵ (Δμηαὶ. Ρ. 2. ν. 90 864ᾳ.). δῃὰ Κυϊηοεϊ, ἰο 
ΠΟ ἰΔ51-ἰηοπ|]οηθα (ὐοιηπιοηϊδίοῦ 1 ἤν ἤδγα 
θθθη ἰδγρεῖὶν ἱπάθρίθα. 1 ἢᾶνθ οἡΪυ ἴο δήἀ, {πᾶὶ 45 
{Π6 ἰθγπ) ἀργυροκοπος 15 ἃ ΝΘΓΥ ΘΠΟΙΑΪ ΟΠΘ, 80 ἰἰ γιαν 
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ἀεηοία αηῷ τον ΚΡ Ἐ ἴῃ 5:|ν 8, δηᾷ ἱποῖἀθ ἢοξ ΟὨΪΥ 
ἰουπάϊηρ ἂπὰ οαϑιϊηρ, ΟΓΥ δηρτανίηρ, ἅο. Ὀυΐ 8150 
βίδ Πρ] Δηα οοἰπίηρ ; δηά ἰΐ βΒ66πὶβ ἢ ΡΉΪΥ ρΓΟΌΔΌΪΘ6 
{πΠ 6886 ψογκιίηθη σου ὰ ρῥγονί ἀθ πιοηιορίαίν [ῸΓ δῃΥ͂ 
οἾ488 οὗ ρυγοῆδβογβ, δη4, διηοηΐ {Π6 γϑϑῖ, βυοῦ οοἱηϑ 
88 ΒεΖὰ δηά οἴϊογβ τηϑθηϊίοη. ἘΠῚ {ῃ6 ψογὰ ΠΠΔῪ 
ΒίσηΠν ἃ δἰἑυεον ομηάον, 18 εἶδαν [τοι {6ζγ. 6, 40. 
(ϑορί.); δῃὰ ἰπδὲ 11 τῇδ 4|80 ἀθηοίΐθ ἃ οοἱμθ),, 18 
εἰθὰγ ἔγοῃῃ Ηδγροογαίθβ; δῃὰ ἤηδιγ, (πδὲ ᾿ξ ΤΑΥ͂ 
ἀδποίθ ἃ ϑ᾽ἐυον-δηιἐἦ, 18. ργονοᾶ ὃγ Ρ]αϊαγοὶ 9, 801 
δε 478., Ἀδιβο, δηά 4130 15 ονυνϊάθηϊ ἔγσομη Η βου οἕμ8. 

Εογ [ΓΙ ΠῸΓ Ἰη ογπηδίοη οὐ {}}18 80]6οὶ [ πιυϑὲ 
ΤΟΙΌΓ ΤῺΥ Γοδάθιβ ἴο 1Π6 Ἰοαγηθά δηά ἱπβιγυσίνα 8η- 
ῃοίϊδιοηβ οὗ Ῥγίσεβυβ δηὰ ΗἩδηηοηα, Ὁ ἴο νἤοπὶ δἷϊ 
βδυςοοοάϊηρ (ΟὐΟμπηπιοηίδίοιβ ἢᾶν ὕδοηῃ ἄἀβθερὶν ἴῃ- 
ἀοδιοά. 

24. ᾿Αρτέμιδος. ΤΠ πχοβῖ ταϊϊοηδὶ ἀογίνδίίοπ οὗ 
18 Ὡδη16 15 ἴτοπι ᾿Αρτεμὴς, οἰΠο6γ ἔγουῃ [18 (οα 688᾽8 
ἸΏσοΟΣΓΙρί ΥἹΓΡΊΠΙΥ, ΟΥ ἃ8 ργϑϑιἀϊηρ ονοῦ ἤθαϊ ἢ. ὅο 
ΓΡδη. Ορρ. 9, θ66. ἐοει ὈγΥ Κυϊη.) ὅτι μὲν οὖν καὶ 

ἘΞ ΟΥ ῬΓΟΡΟσΐγ διηΐ ἢ, ἔγοπι κόπτω, ἴ0 5ηϊῖϊ6. '͵76 ΠΔΥ 00 
ἴΠ6 δηϊϊθηῖ δία οὗ ἰγδάδ ἢ οἷν οἴνῃ ΠΟΌΠΕΥ, ἐεαά-δεαίεν (ἴτοῦλ 
ψθοποα [Π6 ργοροῦ παηι). “6 μαὰ οἰ δῦ Ὡδιῆμθβ οἵ ἰγδά68 δηάϊηρ 
τὶς ἢ Ὀεδίον. Τδουρὶν ἴῃ Ἰαῖον {ἰπλ68 ἰϊ θεσδα (ἢ οὐδίομμ ἰ0 ἰηἴο- 
ἄἀυοα ἰπϑιεβά ἰπεγοοῖ “πιξέδ, νυ ϊΐοἢ 6 οὗὨἨ ἰῃ6 νΕΓῪ βαπης ἔογεθ, Ὀεΐηρ; 
ἀεεϊνοά ἔγοπι ἴπ6 (Ὠϊγὰ ρευθοη δίηρυ αν μγεβθηῖ ἴθῆβα ἰηάϊοβίϊνα, 
5} -61 ἢ, δηὰ οὗ οουϊδο δἰρηϊῆεβ ἀπν ογ ΚΕ εοὐἐδ ἐπε ἢαπιεΥ. 

1 Ετοιὰ ἴμεδ6 Ὁοπμηοηϊδίοτ εἴδεϊ [88 βοϊεοϊδα {116 ἕο] οννίηρ; 
εἰϊαιϊοη8. 

Ηεεγςοΐι,, ναΐδια, καδδίσκοι, σιπύαι" εἷς ἃ τὰ ἱερὰ ἐτίθεσαν. Ὠϊο 
(μθδ. 89. νεὼς Ἥρας βραχὺς ἐπὶ τραπέξηε τίνος πρὸς ἀνατολῶν 
ἱδρυμένος . . . ἴῃ Οοϊυπιπᾶ Τγα)δηὶ. Ὀϊο 40. Ρ. 88. ὁ γὰρ ἀετὸς 
ὠνομασμένος, ἐστι δὲ νεὼς μικρὸς, καὶ ἐν αὐτῷ ἀετὸς χρυσοῦς ἐνί- 
δρυται. Ῥυϊγῦ. ναΐδια. Ατίδίοι. δεῖ. 1. Ρ. 14. ὃ Μεναλώπου 
Καλλίστρατος κατήγορει" ὅτι παρελογίσατο τρία ἡμιωβόλια ἱερὰ τοὺε 
ναοποιοὺς. ϑ6διο]. οἱ τοὺς ναοὺς ποιοῦσιν, ἥτοι εἱἰκονοστάσια τινα 
μικρὰ ξύλινα, ἃ πωλοῦσι. Ατἱεπιίάον, 4, 84. Κρατῖνος ὁ ἡμέτερος, 
ἀργυρίου ναοῦ ἐργεπιστάτης δόξας εἶναι. Ὠὶοάογ. ϑίς. 1, 16. ναοὺς 
χρυσοῦς δύο: 1, 97. 20, 14. Ηετούοί. 2, 68. τὸ δὲ ἄγαλμα ἐὸν ἐν 
νηῷ μικρῷ ξυλίνῳ κατακέχρυσωμενν προεκκο: ίξουσι τῇ προτεραίῃ ἐε 
ἄλλο οἴκημα ἱρὸν οἱ μὲν δὴ ὀλίγοι, οἱ περὶ τ᾽ ἄγαλμα λελειμμένοι, 
ἕλκουσι τετράκυκλον ἅμαξαν, ἄγουσαν τὸν νηὸν χε καὶ τὸ ἐν τῷ νηῷ 
ἐνεὸν ἄγαλμα. Ῥεϊγοηΐυδ 29. Ργείεγοα ργαηάδ ἀγμηδγλ 1 δηρσο- 
Ἰο νἱαΐ, ἴῃ οὐὐυδ δοάϊουΐα ογαηὶ ἰδῦδδ ἃγρθηϊοὶ ροϑίς. 



θ84 ΑΟἿΒ ΟΕ ΤἘΗΏΞ ΑΡΟΞΤ1ΕΒ8, ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 

ὑγίεια παρὰ τῆς ̓ Αρτέμιδος ἀνθρώποις αὐτὸ μηνύει τοὔνομα. 
866 δίγαρο 14. Ρ. θ4ὲ ν. 

ῷ4. παρείχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην. 
ΜΙοἢΔ66118 δηα Κυΐποοὶ ἀγα οἵ ορίπίοη {πὰΐ 1)6πη6- 
ἰτῖι8 Βαἀ ἃ σοηϑίάογαῦϊα πιαπεζασίογν οἵ βυςἢ πΚΘ 
το εΪ5, ἀπ 88 ποΐ ΟἿΪΥ ἃ πιδηυΐαοσίιγογ, Ὀὰ( {Π6 
σΠΟΥ σσπαάον" οἵ τίη, δη ἃ ννῇοβο πῃηοαοΪβ (6 οσκιθη 
[Ὁ] ονεά. ΒΥ {Π6 τεχνίται {Π6Υ υπαάοιϑίδπά (ἢ6 
ΨΥ Κίηρ᾽ 8:1 ν 6 Γ- δι }1}}83, ἀπά Ὀγ [Π6 ἐργαταὶ (Πς6 Ιηΐδ- 
ΤΊΟΓ ΤΠ ΘΟ ΠΆΗΙ 8 οιηρ οὐ α ἰῃ βοπιδ οἵ [6 Γουῦ σοῦ Ψογκ 
ϑῦουϊ (Π686 ρογίδυ!6 οἤδρεὶβ. ΤῊ 15 15 Ἰηάεβὰά δὴ 1ῃ- 
ΕἸΠ ον: ῃὨοίίοη (ἰΒουρῇ ποῖ ἃ ἢδν οὔθ, ἢανίηρ ὈΘ θη 

ἔογσα Ὀσουρῆι ἰοσνναγὰ ὃν 06 )ίθι); δι, ψιπουΐ 
ἃ ΠΠΟΓΘ δοσυγαία Κπον]οάρα οὗ ἴΠ6 δηιαυ! 68 οὗ (ἢ 6 
δηϊτθης ἰγαάθβ, ποι πίηρ σδη Ὀ6 ἀφίογι θά ψη} ΠΟ Γ- 
(αἰ ηΐγ. [1 8η) ᾿πο] Ππηθα ἴο δυϑρεοοῖ ἴΠ6 ῦονα ἀἸ50 ΠΟ Έ 0 
θεοί ῃ τεχνίτης ἀηἀ ἐργάτης 15 πηΐουπάο. Τὴθ 
ἰογηλ ἐργάτης ἀοε8 Ὠοΐ ΠΕΟΘΙΒΆΓΙΠΥ ΠΡ ἱΠΙΕΓΙΟΣΙΕΥ͂ 
ἴο τεχνιτὴς. [{ ΡτΟΡΟΙ͂Υ, ἰπάἀ 664, Ξἰρηιῆθα δῃ σρτνι- 
οὐἰμγαὶ ἰαδομγον (866 ἴῃ6 ποία οὐ 92 Τίπι. 9,.1δ.), 
θυῖ γγᾶ8 ποῦ υ} ΓΘ] ΌΘΗΕΥ υ864, [Κα ουὖν ἐὐογ πιαη, ἴο 
ἀδηοῖθ ἃ μαηαϊοταῖν, ΟΓ τηΘοἤδηϊο. ΤΠ 1 ΧοΠορῆ. 
4, 4, δ ὃ 22. 1ἴ βρη !ῆθβ ἃ μιΐποῦ. Βυΐ ποῖ ἴο τη {ἰ- 
Ιγ Ἐχαῃρ οβ, ἴΠθγο 15 ἃ ραβϑᾶρα ἐηδέαν' οπιπῖμηι 1ἢ 
ποίδη 1, 18. ψΨ 0, ΒΕ Σ ΠΡ οὗ ἃ ϑίδί[υγΥ, 8408 9 

οὐδὲν γὰρ ὅτι μὴ ἐργάτης ἔσῃ, “τοι! σαηϑὲὶ θ6 δυϊ ἃ 
ΒΑπαἀϊογαδ, ογ τηθο δηὶς." Απηάὰ {πδουρῇ, 1 δαιΐξ, 
[Π6ΓΘ 18 ἤθγο ἃ ἀϊβιϊποιίοη ᾿Ἰπἰεπάθα θεΐνεθη τεχνίτης 
84 ἐργάτης, γοί 10 18 ΠΟΓῚ {μίηκ, οὗἩἨ τῃ6 Κιπα Μι- 
οἶδ 6}18 δηα Καϊηοοὶ ϑιρροϑθ. ἜΠ6 ἴογιῃ ἐγράτης 88 
οἴθῃ δρρὶ!οα, Κα τεκτῶν, ἰο Ππαῃαϊογδῆ ἰγϑάθ68, δά 
ἱῃ σαοηογαὶ ἰο ἴῃοβα οὗ (Π6 τουρῇογ βογῖ ; δ ψογκίῃρς 
ἴη ψοοα δῃκ ϑίοηδ : δῃά {Πϑγοίογθ 1 οδηποί δδϑθηΐ [0 
(86 ορϊπίοη οὗ Αἄδιη, μαι (ἢ6886 ογα ραϊπίθγϑ δηά 
δουϊρίοτβ, Ψ ΠΟ Θ͵ΓΘ ΘΙ ρΡ]ογοα ἴῃ δαογηϊηρ (ἢ 6 πηο- 
ἄ6]5; ἴογ βιιοἢ, ἃ8 Ὀοίης οἵ 5ιΐνοσ, νου ποῖ ῃθϑὰ 
{πεῖν ἃγτί. 1 ψνουἹ]ὰ ἐπογοΐουθ υπαάογβίδηα ὈΥ τοὺς περὶ 
τὰ τοιαῦτα ἐργατὰς ἴῃ6 ψοτκηγοη οἰηρονοα δρθοιι 
δὶηιϊία»ν Κιπὰ8 οἵὁἨ ἁ ψόγκβ8, (ηδπηοἶγ, ψόογκβ σοπηροίρα 



ἈΟΤΒ ΟΕ ΤῊΚ ΑΡΌΞΤΙΕΒ, ΟΗΛΡ. ΧΙΣ, 685 

ψ ἢ (πὸ Ῥαρδη γα] ρίοη,) ϑυςἢ 85 βίϑίιδγίοβ, ΟΆΓΨΘΙΒ, 
ΘΏρΤΓΑνΟΓΒ, ρδι 6 Γ8, ὅζα. 

ΕἸπΑΠγ, ΌὈΥ παρείχετο τοῖς τεχνίταις ἐργασίαν οὐκ 
ὀλίγην, 1 ψουά ποῖ υπάοτβίδηα, νι ΙΓ ἀπά 
οἴδογβ, “" ραν πλῦςἢ εηιρίουπιθηΐ ἴο," Ὀυϊ ρΡ414 εοη- 
δἰἀογαδίο ιυαρε8 ἴο. 10 σοπι68, ἰηἀ664, (ο πηοἢ (ἢς 
88Π1|6 {Π1ηρ; ὃδυΐ 1 ρτείεγ, ψ τ ἢ πιοϑὲ (ὐοπηπηδηϊδίογϑ, 
16 ἰδοῦ ἱπίθγριθίδιοη ; ΘΒρΘΟΙ ΠΥ 85 10 18 οοῆ- 
Βιτηβά ὃὉν Αςΐβ 16, 16. ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε 
τοῖς Κυρίοις αὐτῆς. ἘΕΧΑΠΊρΡΪ68 οἵ {1118 Β6η86 οὗἉὨ ἐργασία 
8Γ6 δἀἀυςοα Ὀγ Ἦ εἰϑίδίη ἔγοπῃ Χϑηορῇ., Τλοπιοβίῇ., 
Πιοηγ8. Ηαϊ]., ἀπά Αγίθηάοτυβ. 1 δα α᾽ ΡοΪΥὈ. 4, δ0, 
8. τὰς ἐκ τῆς θαλάττης ἐργασίας. 866 [Π6 ποία οη 
16,16. 

25. ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία 
ἡμῶν ἐστι. ἙΕὐπορία 18 ὈΥ αἰπιοϑῖ 411 {[ἢ6 (οιηπιοηΐ- 
ἴοτβ γτρηδογοᾷ ἐεαἰέ. Βυΐ (0 {Π181 τηυϑὲ ἀοηηεγ; 
5[η06 {Π|π τοον κον σου ά ἔδνν οὗ {πΠ6πὶ 6 νγβαϊἢγ. ΤΠ6 
8686 ἢΔ8 θ66η Βοβί δχργθβϑϑθα ὈῪ Ραρῃ. δῃὰ (ἰδβαιιδοῃ, 
“Ζαοιίαίος ; διὰ Ὡοΐ 8π|1585 γεηάδθγθά ΟΥ̓ τῃ6 Ψυϊραίο, 
ασφιεδὶἐϊο. 11 τᾶν θ6 ΕὨρ  8Π|64 : ““Ὀγ {818 ογϑαῖξ να 
ἢανα τοὐαΐ το ἰαυε." Ἑὠπορία ἰδ Ἰῃηα6οά ἃ ἴοτπὶ οὗ 
ταϊ 416 5ἰρηϊΠοδίίοη, δηἀ ἴο Ὀ6 ᾿Ἰπἰοτργοίθα δοσογήϊηρ 
ἴο οἰγουμηϑίδηοοβ. 1 δά οσοδϑίοῃ ἴο 18 Κ6 8 51η)1- 
1ὰγ οὐβεγνδίίοη βυρία, 11, 49. οἡ καθὼς ἠυπορεῖτό τις. 
Ηδηςα {86 πυμπηθγουβ Θχϑρἶο8 ϑηηλδδοὰ Ὀγ Κυρκα 
δΔη4 Μυῃηίπο, ἰο οβϑία !8ὴ (6 8Β6η86 τὐδαξέἦ, ἃτο 
1186 1688. 

25. μετέστησεν, “88 ρογνογίε." ΓΒ ΜΟΓΑ βίρι- 
πἰβοθ8 ἴο σμδηρα {π6 ροβϑηοῃ οὗ δὴν {Ππἰηρ,, ἴο γόνιουο, 
ΜΠ ΘΠ ον ἔτοπὶ ΟἢοΘ, οὐ ἔγο πὰ ΔΗΥ͂ ΡῬγθβθηΐ σομάπΊοη ; 
8130 ἰοὸ τι ιιμάγαν, 416 ηδῖθ εἶθ ηΔ δηα δῇδοίοῃβ, 
δις.; οΥἨ ψΒΙΟἢ 86η86 Κγρκα ρίνοβ βανϑδαὶ δχϑιῃρ 68. 
Πείσας, “ὈΥ ΡοΓΒιΔ 5100." 

260. οὐκ εἰσί Θεοί οἱ διὰ χειρῶν γενόμενοι. ΤῊΪ8 15 
ἃ ποί ἱποίορϑηϊ ρογρΓΆ818 ἴῸΓ οἱ χειροποήτοι Θεοὶ. 
Ὑείβ. ::8ἃΒ ΨΘΓῪ ϑρροβιίεῖν οἰϊδὰ Ῥῃλο 2, 160, 8. 
κατάβηθι, πρὸς ἀνομίαν ἔσπευσεν ὃ λεὼς, χειροποίητον 
κατασκευάϑαντες ταυρόμορῷον θεὸν, οὐ θεὸν προσκυνοῦσι 
καὶ θύουσι. ᾿Ν 



6596 ΑΟἿΘ ΟἹ ΤῊΞΒ ΑΡΟΒΤΈ ΕΒ, ΟΗΑΡ. ΧΊΧ: 

Το Ἡδσδίδοης [αἱ Ἰεδδὲ [ἢ6 ργοίαπεν Ὀμίσιε. ἘΔ. δουρροθεοὰ 
(παῖ {[Π6 ἰηλαροϑ πιμάα οὗἉ σοϊά, 8: 1νεσ, τνοοά, δπὰ δἴοῃε, ννεγε {Π"ε σοάς 
ἐλεπιεείυεβ. “ΓΙ δ ποιΐοη ργανδ δὰ δηγοηρεῖ αἰ ποδὶ δ] [ἢ Ἂπ.}168. 
ΤΉυ οὗ ἰὴ Οτγοοΐδη5 Ρ]υῖ. ἀὁ [δἰα. δὶ ΟΝ. Ρ. 379, δ8γ8: τὰ χαλκᾶ 
καὶ τὰ γραπτὰ καὶ λιθίνα μὴ μαθόντες μηδὲ ἐθισθέντεε ἀγάλματα 
καὶ τιμάς Θεῶν, ἀλλὰ Θεοὺς καλεῖν. ἤδκησςε ἴἤοεε ΨὮΟ τοδηυΐδοιιτεά 
8.6 ἱπιᾶρεβ ννογα οδ᾽ εὰ Θεοποιοὲ απὰ Θεοπλάσται. (66 “. Ῥο]]. 1, 
8., ῬΏΠΟ ἀς ϑορίθηι Μίτασοι δ 266., πὰ ῬΠΙ]οσῖγ. 6, 19. Ρ. ἐδ8 864.) 
Ὑγμεγείογε, οὐ ἐλ ὑπιαζεε ὉὈεὶ Γοηυνοῦ, ἴπ6 οοιϑηοη ΡΘΟμΪα 
ςονηραϊηδα παῖ ἐλα Οοαε ννοῖε ἐλ ΗΝ: ἈΜΆΥ. Τδι8 ἴΠ6 Απιθτγϑρίοῖθ 
ἴῃ [ἀν. 1,. 38, 48. Τειηρία ἰοίϊὰ υγῇε δροϊ δῖα ογῃδωιεητὶθ ; δἰ ἶδ- 
εἴα Πεᾶπ), δοβ ἰπηο 'μ5809 σον ἶδο8 εχ δεαϊδιβ 8115 δυϊδίοϑ 6886 ; 
Ῥδγοῖθϑ ρμοδίεβᾳυς πυάαῖϊοθ. Οἷοθ δύογθηϊ, δὲὲ αυὸθ μγεοδηῖογ εἴ 
δυρ  οοηΐ, Απηδταί δι δίθυ8β ΠΟ ϑυμεῦεδθε. ΝΥ, 80 ΤὈηαΪ αἰά (.ὰ 
{ΠΕΣ ορἰπίο) ἴπ6 αοάδ εἰΐπρῷς ἴο {πεῖν ἰζβαρεβ, δὶ {Πεγ οουϊὰ 
ΒΟΔΓΟΟΪγ ἰεανα ἰἢ6 ἰοτρ͵68 νι τπουϊ δδοῖ γεμγονίηρ Πὶ8 ἰλρθ. ΤΤ|ι18 
1Ππ6 Θ΄. ἢ] 451 οη 3 ἔβογ!. ϑερῖ. Φ07. 1618 υ Παρρεπαά αἱ ἔα ἀεδῖγυο- 
ἰίοη οὗὨ ΤΟΥ, πεη θοῇ, Πα δᾶγβ, Γεϊϊγοὰ φέροντες ἐπὶ τῶν ὥμων 
τὰ δαυτῶν ξόανα. ᾿πάρεα Ἰηηυπιεγαῦ 8 ΘΧϑῃ}ρ}68 οὔ {18 δϑογῖ ὁοουγ 
πῃ οἰβογεηΐ δυϊῃοτβθ, νν ἰοἢ ον θη} βῆονν (αὶ ἴΠ6 ἱπηδζοθ ὙΥΘΓΟ 
δοοουηίεα αε ἐλδε σοί, Δῃηἃ ννογδηϊρρεοὰ 88 δυο. ϑοπιθ ἢόννευοῦ 
{Π6ΓῈ γεγα ῬῬῇΟ υϑοὰ Πι0Ο18 οσδυίίουβ ἰδηρύδρε, ἐβρθοῖα ἢ ἔτοια {πὰ 
{πα (ἰαΐῖ (ἢς ἤγει (γί διΐδη ὑθδσοθεγθ, ΓΟ] οννΐηρ; ἴ[Π6 ἐχαρὶε οὗ ϑ8ι. 
Ῥϑμ!, δὰ ἐχροάἀεὰ ἰἢἷδ ορίηΐοι, (ΤΟΥ ἔγοωρ 8 δεαῖ Ὀγ ἴ:6 τοδὶ 
Ροννεγίι! δγριπιθηΐθ,) δηὰ δα ἰαυρῶῖ (δῖ [Παὶ ννὰβ ποῖ ἃ σά νη οὶ 
88 ἴπΠ6 τοῦ οὗ τδη β ἤδηάβ. Νοιῖποσ, Ὠἢούνονον, Ὠϑαὰ γοϑϑοη δηᾶ 
ΠΟΤΩΠΊΟ δ66η86 80 (ὩΣ ἀεδβεγίβα (ἢ Ραρϑηθ, 88 {δι ΤΠοΥ Ὀεϊενοὰ ΠΟΥ 
δοιὰ τδῖκα (οιδ, ΟΓΥ δυρροδοὰ {Ποιυβεῖναδ ἱῃίθσιου ἴο ψοοὰ δηά 
δἴοηθ. ΤΏὭεη, ἱπάοοά, ἴον ψουϊὰ παν θθθη το δἰυρίὰ {πδη ἴα 
δίοῃδϑδ ἰβοιηϑεῖνεδ ; δ8 υ] 8 εἰ πλ66} (που ρἢ ἃ ἀεϊεγαιϊηεὰ ἰἀοἰαίο) 
δατηϊ8. ΤΉ ΕΥ {Ππεγεοσα δεηΐ [παῖ ζ,ΤΟδ8 ἴδον μαοϊκίηρ ἴο ἴπ πιοὺ. 9568 
Ῥογρῇ. ἂρ. Ευδεῦ. Ῥγερ. Εν. 7, 8. ν. 98θ. ΤΉ οΥ τποιηδεῖνοθ ΠΥ ΠΟ 
ΤΩΘΔῺ8 δυμροθοά (Παὶ ἴα ἱπηδῦθθ ὑσεσα ἀοίβ, ὑυῖ ἴπαὶ τἴ6 Οοάδ ἐκ 
ἐ{{ὲ ἰωξμΐδεε, δΔηὰ ἴπδὶ ἤδῆος {ΠΕΥ γασα θεῖα, καὶ θείας μετουσίας 
ἀνάπλεα, δὶυίπε, πὰ Β]εὰ νι 186 μγεβθηοα οὗ (δε Ὠεὶϊγ. (866 
ΞΡΔΗΚ. οἡ Οβ]] τ. Η. ἰη ῬΟ]]. ὅ4.) ὙΠΕΥῪ αἰά ποῖ, πονγετεγ, πιδίἢ- 
(αἴ τἰΠαὶ ("6 Οοάδ ποϑάεα ᾿πη8ρἘ8, θυ ΟὨΪγ {παῖ [ΠΟΥ εσγα ἰωνθηϊοὰ 
ῃ οοηάεοϑοδηδβίοη ἰο ἴΠ6 ννοδκηδβδα οὗ θη, δη4ἃ νυοῦὸ 88 [δι γοσηουϑὴ 
ἔγοτῃ αοα, 88 ἤδᾶνθῆ ἴγοτι εδιϊἢ ; δῃῇα οὐ δεοοοιηῖ οὗ πηρηϊαὶ βηὰ 
ἸΩΟΙΓᾺΪ ἱπιθεο ν οουἹὰ ηοὶ εὐθὺ τοῦ οὐρανοῦ ἀνατεννόμεναι τ 
ψυχῇ τῷ Θείῳ ἐντυγχάνειν, μανίηρ' ὈΘΕῺ ὨΝΕΓΕΙΥ σοΟὨ Γνοα 88 σημεῖα 
τῆς πρὸς τὸ Θεῖον τιμῆς ; καὶ ὥσπερ 'χειραγωγία τις καὶ ὅδος πρὸς 
ἀνάμνησιν ; 88 ᾿'ὼ8Β ὈΘΘῺ δΕΓΙΟΙΒΙΥ αγρυοὰ ὈΥ Μαχ. Ἐγγ. ὮὯ]65. 38,, 
ἴποπι υἱοὶ, (ΘᾺ γ8 ῬοΓρΡὮΥΓΥ) ἐλ τοοὶὲ ἱπί[οτηιοα (καθαπὲρ ἐκ βίβλων 
ἀναλέγειν τᾶ περὶ τῶν Θεῶν) βαίλεν Ἰϑὲυὶπε Κποιοϊοάρο. ὙπεΓγεΐογα 
{πεν ργοΐεαθθα ἰοὸ Ὠοϊὰ (Παὶγ ϑίδϊιιεδ 'ἢ δοῦα ΒΟΠΟΙΙΓ, 858 Ὀδὶῃρ᾽ τόργθϑ- 
δεπίαἐϊυες οΥ ἐδ Οοαε, νογὮγ οὗὁὨἨ εὐεγν ὨΟΠΟΌΓ, ἰἱπδοιηυοῖ 88 ὅστις 
ἐστι φιλοβασιλεὺς ἡδέως ὁρᾷ τὴ τον βασιλέως εἰκόνα, οὐκοῦν καὶ ὅστις 
φιλόθεος, ἡδέως εἷς τὰ τῶν Θεῶν ἀγάλματα καὶ τὰ εἰκόνας ἀποβλέπει 
σεβόμενος καὶ φρίττων ἐξ ἀφάνους ὁρῶντας εἰς αὐτὸν τοὺς Θεοὺς, γεῖ 
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ταὶ (Πα ν ἀϊὰ ποῖ δάοσβ {Π6. δἑαίκον, Ὀυϊ ΟἾΪΥ ἰ6 Οοἧδ, τοῖο, ας ἰξ 
φέγεα, τεεϊ δα ἔπ ἰἤδηι. 866 Ψυδη 9298. ' 

Νῶονν οδ 810 {Π᾽ τΏΟΓΘ ΘΧΔΟΙΥ ΓΟΒΟΓΑΌΪῈ ἴΠ6 βορἢ ϊδιηϑ οὗ (88 
ἘΒουδῖι ΟΠ γοῖ, Ὀγ λνῃϊοἢ ἰΐ 'ἰ8 δοουιϑίοιπεα ἴο ᾿π6 1 γ (ἢ νγογϑιῖρ οὗ 
Ἰάοϊθ ὃ Νὸ οπε ἌἽδῃ ἐουδι (Πἶ8, νυῖο Πδ8 ΔΩΥ ἰοϊθγαὺ!α Καονϊθάρε οὗ 
ἴῃ δἰ τα ΑΓ Ορ᾽ηἰοηϑ δηιεγιδίηθρὰ ὈΥ τ Ηδαΐποη ΡΠ] Οϑορῆο β δὰ 
6 ΟΑΙ ΠΟ 08. 19 σογίαϊην ἀο ποῖ σοιθηθογ δὴγ Ὠοοῖοσ οὗἉ ἰδοὶς 
ΟΒμγοῆ νγῆο ἢ88 80 ᾿εαγηξάϊν, δἰοαηεητ, δὰ οορίουθγ μ᾽εδάοα (6 
οδι|56 οὗἩ ᾿πηᾶρ6 ὑνουϑΐ 88 δἰ 6 Μαχίηγιιβ ΤΎτ. οὐ 7] 6 : δπὰ γεὶ 
μονν ἔοι ϊ οἷν δηιὶ σεδϊουδὶν αἀἰὰ ἴῃ6 ἢγβι Ὁ γἰβιίδη ἰθαοῆθγβ ὀρροϑα 
(ἢ086 ορ!ηἰοηδ: ΠῸΓ ἰ8 ἰἤοτα δὴν ἀοιδὲ Ὀυϊ [παῖ [Π6 τ ΓῪ εὐτου νυ ἢ 
ἴ {(Π6 Ραρϑηϑ 1Π6Υ Δα 80 ρονευ}}γ δητ βαΟΘββ}}Ὺ Ορροβοὰ, (ΠΟῪ 
ψΟυΪ ἃ πᾶν 88 διε πυουϑ}ν Γαοϑίδῖθα, πὰ ἴον Ἰ᾿ϊνεὰ ἴο βε6 ἰΐ ἰηῖγο- 
ἀυοεὰ ἱηΐο ἴπε Οἠγίδέϊαπ Ολαγτοῦ ! Ηον Ἰη)υνίουθ ἴο {ες είν 
ἴο ἰπά Πὲπι, ἴΠ6 ϑυργεπια [,ογὰ οὗ {Π6 Τ᾽] ηίνεγβα, ἰο ννοοᾶ Δη46 βίοῃερ, 
δηά ἴο δο]ΐονα τῆδῖ ἃ πηδίογίαὶ δυμδίαποθ, ἀδνοϊὰ οὗ δ᾽Ϊ βθῆβϑο, 19 8 
ἀοτηϊοῖϊα νυνί ἢν οὗὨ βῃς ἢ ἃ Βεϊηρ ὲ Απᾶ νῇαῦ οδὴ ὃθ6 1688 σοῃβοηβηΐ 
ἴο ΟἸ γϑι 8 ἀοεῖτίηο, (ἤδῃ ἴ0 δεεῖκ αοὰ ἴῃ ἱπηδρεθ, τνῃ0 ἢδ8 δϑδουγοὰ 
1.5 (παῖ Π6 ἱΏ ΠΑ 18 0 νὮΘΓΘ ὉΡΟῚ Θαγ ἢ Ὁ 658 (Δηἀ [παῖ 'ῃ ἃ ρεου- 
᾿ΐδγ τηοήθ) ἔῃ [6 δεβθι Ὁ οὐ Ὀοϊίονεῦβ, δπὰ ἰῃ ἰῇ ποδγίβ8 οὗ 16 
αι} (866 9 (ον. 6, 16. δηὰ Μαεῖϊ. 18,90) Το (Ὠΐηκ οὗ νοῦ- 
δοϊρρίης Ηἰπ ἴῃ τοσοὰ, ννῖιο Γοα υἶγθ8. Ο]Ὺ βυ ἢ νΟΓΒ Πρ μδΓβ 858 8Π411 
ὙΟΓΒὨΡ Ππὶ 88 ἃ δρέγέξ ἐπιπιθηδα, ἱ. 6. ἴῃ βμὶτὶϊ δηὰ ἴῃ γαῖ. (ΖοΝ.. 
4, ῶὶ δι 28.) ὙΥ̓αῖ τηοζγαὰ ἴοο δι {πὴ ἴο ϑύρμοβθθ ἱΐ ρμοββϑὶ Ὁ] 6 ἔοῦ 
Οοά το ἱπμιαδὶξ δῃ ἰτωϑρδ τιδάδ δἱ ἴπ6 μεδβιγε οὗ ἤθη, δηὰ οὔϊθη ὈΥ͂ 
(6 Πδῃάδβ οἵ [6 ποῖ ἀεργανϑὰ ; δηά [ἢδῖ ἃ 96δἴ 18 δϑϑὶρηβὰα ἴο Ὠΐηι 
ΟΥ̓ ΘεΓειηοηἶε8 ἀεϑίρηθα ὈῪ Ὠυϊηδη ἴδηογ" Ῥπδὶ πογα ὈΠΤΟΣΙὮΥ 
οὗ ἃ πηδὴ ἰἤβδη ἴο Ὀδπὰ Ὀεΐοτε νοοῖ δηὰ βίοῃβ, δηὰ [ηξεὶ ἴο ἃ βίοοϊς 
οὗ ἴγϑο, τρδί(ογ ᾿μβη ον ἸΏ ΓΟ ἴο Ὠἰπιβε] 2 ' 

ΤΊιοβε τεϊεσϊ ἢ ἃγα, ἱπά δε, 80 οὐυίουϑ, {πὲ [ΠδΥ ἀἸὰ ποὶ οβοαρα 
δνεη ἴῃ Ῥηρδῃβ, νῆο δά Ὠδΐυγο ΟὨΪΥ 85 (πεῖν ἰδοῦ δηὰ ρυΐίθ, 
866 1 οδὴ ἀ6 [π|ᾶρ. Απά 80 Ρ]υΐϊαγοῖ δηὰ Ῥ]αῖο ἂρ. Ευδεῦ. Ργε- 
ΡΆΓ. ἔνδηρ. ἴ».. 8. Ρ. 99, Μ»ῈΟ τηδἰηἰδί 8 οὔτε ὅσιον ἀφομοιοῦν τὰ 
βελτίονα τοῖς χείροσιν, οὔτε ἐφάπτεσθαι Θεοῦ δννατὸν ἄλλως 
νοήσει. Δη ομίηΐοη Μοῦ Ρ]υαγο (ἰὴ Νυμ8) θοῦ δϑογίθεϑ ἰὸ 
ἴα Ῥγιδαρογεοδῃβ δηά ἤγϑθι Ἐοιηδηβ, δὰ Ὠἱβε ἢ λαορίϑ : ἰηβοιηποῖ 
(παῖ ἢθ, δῃα ϑορδοοὶ. ἂρ. Ευϑεῦ. [.. 18, 18. δοσουηΐ 8}} 1.86 τρδῖκοβ 
οὗ ᾿τῃδρ65 85 τηοβῖ δυάβδοϊουβ τθῃ, δπα δῇΔΓΡΪ σεῦ κα ἴδοι; δηὰ 
ΠΟΙά 4}} ἱπηαρε- νου ἴῃ ἀείεοῖδιίοη. Οπἡ 6 βεηιϊτηδηῖβ οὗ (6 
Ῥεγδίαη Μαρὶ βε6 Ὠϊορ: [«βεγί. Ῥγοεθῖη. ὃ 6.; δπὰ οὐ ἴποβο οὗ {Π6 
ϑεγεβ δηὰ ἰράμκαν, δατλετάλει 8Δρ. Ευδεῦ. Γ,. 6,10. Τῆι Μοϑοβ 
Τουθαὰθ ἴα υ86 οὗὨ ἱπη8ρῈ8 15 ὄνθῆ τῃδηϊ οηθά Ὁγ ϑίγαδο, ὑ. 1104. 
(ΕἸδηον.) 

ΙῺ τἰπ168 κα (π6 ργοϑθηΐ, νπθη ἰἢθ ΘΥΤΟΙΒ οὗ ῬΟΡΕΙΥ͂ Ὠᾶνα 80 
ΣΩΒΗΥ νον ἀείο δῖ, ΟΥ σοηοεθ]οα δαἀνοοσδίαβ, ἰἢ6 ἀθονα 80]6 6χ- 
Ῥοβέ οἵ οπϑ οὗ (ἢ6 τηοϑῖ ρετηϊοίουϑ οὗ τπδῖ νν}}}, 1 {πιβῖ, ὈῈ ὁ0ἢ- 
δ δγο ἃ8 πο ΟΡ Ὁ ὨΘΘΆΒΘΟΠΔΌΪΕ, ΠΟΓ, ἴο (6 ΒΟθεγ.τηϊηἀοὰ οὗἩ νῆἢδὶ- 
ΕΟ Ῥγυϊοβίδηϊ ἀδηοτηϊηδίΐοη, Ὀπδοσερίβ}]6. 

ΤΆεΓο οδη, 1 τπΐηῖκ, Ὀ6 πὸ ὀοιυδὲ Ὀυῖ (Παΐ ὨΘΆΣΪΥ 41} {π6 Ἡδαϊῆθη 
ΓΙ ΟΓΒ αὔονα οἰϊο δά διηθηάεά {πεῖς ΤΉ ΘΟΪΟΡῪ ἔγοτῃ ἴΠ6 συ} οἵ 
ΟἸὨ τ ϑιΐδη χενεϊδίίοη. Αμαὰ δαι}}}} ἴσια ἰΐ ἴθ, (Βαϊ δἰπηοϑὶ δύΟΤῪ 
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διριιπιοηΐ, Οὗ ταῖπον ρἷρα, βὐναησεὰ ἰῃ ἀείεποο οὗ ἰπβαβε πουβῃῃ, 
᾿δα ὕὃδει Ὀεΐογε επρ]ογεὰ ᾽ν ἴΠ6 πιοοῖ πιδδίθσὶγ δη(ἱ μοννογίι! πιδη- 
ὩδΓ, "ν (εἶδα, Ῥογρῆγγυ, ΗΪεγΌοϊοβ, 0] Δ, δη οἴπογθ, Ὅπι τυποαι 
ἐϊ 6 ποῖ ἴου της ἴο φν, (δὶ δοῖῖε ἰοαγηεὰ ομπιδηΐθῖβ ΠΠΔΥ Ὦδνα 
Ὀοιτονοὰ (ἢ Ὀεδὶ οὗ πεῖν αὐζυπιεηῖθ. Βυϊ ἴο βιιοῖ 1 νου ]ὰ 587, 
4“ Ὠρῃ [αὶ διιχὶ ἶο, ποὸ ἀεἴδηδοῦγι δι ἰδιὶ ἢ 

Φ7. οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος. ϑοπὶα 
Οοιπηηθηίϊαίογβ δχρίδίῃ τὸ μέρος ““ 115 ρᾶγί ο"Γ οἱ" 
γεἰϊ ρἰο." Οἰδοῦβ, “ αὐυοὰ (ποῖ δά," Ιργεΐεγ, 
Βονόνογ, {δ ἱηξογργοίδιου οὗ Εγαβεηβ δηά οἴδοῦς, 
ὩΠΙΓΝ 15. Ἰοδγηοαϊν ἀείρηο Ὁ ψά]ςΚη., Ὅδπά δ6- 
τηϊτἰοἀ ὈΥ πιοϑῖ γεσοηΐ (ομητδηϊδίουϑ ; πδιροΐυ, “ ἐλὶς 
᾿ιαΐον, {Π18 ΟὐΥΓ βῆδγθ οὗ ἰδ68 σοπιηοη οἰ ρ]ογπιοηΐῖ, 
1Π18 οὐγ δεεί, 655." 80, ἴοο, ἰ{ 858 υπάήοτοίοοά ὈγῪ 
1η6 δυγίδο δηά Ατσαρίς ἰγδηῃϑαΐοσθ. ΕῸΓΣ Ὄχαπιρίθβ οὗ 
(ἢ145 Κυϊηοσὶ γοίϑγβ ἴο 9 (οι. 9, 8. δ8ιῖὋ. 87, 17. δηά 
ῬοΪνυΡ. 1, 20, 8., ἴο ψὨΙοἢ 1 δαάά ἔγοῃῃ δε μο ἢ 8.56 Γ᾽᾿ 8 
1 χ. ΡοΪυρ. 1, 40, 10. 2, 87, 10. Απά {ἢ 88πὶ6 
Δ6η86 18 [ὉΠ ἴῃ ΟΥΠΘΙ ῬᾶΒβΔρ.68, 8ἃ8 ϑοΠ ἢ 8586 [65- 
ἐἰῆ.8 Το Παῖϊνα ἡμῖν 18 ον {πΠ6 Οδηϊνα. 

Βυΐ ἴο Ρ888 ἔτοπι ἰυογάς ἴο ἐλῥησα ἴὶ 15 βῃ το 
οὐβογνοα ὈῪ ψδ]οΚη. : “ δὶς οδ  άυ8 οριίεχσ Ποπιο- 
{8 (εἰ δαδθιιῦ ἴῃ ἰβίδαο ρᾶγίθ Ροῦ οπιηΐα βϑουΐᾷ 
Β008 ᾿πη4ο0Γ68) οϑιι884) 5δυδηὶ Ὀγὶναίδπι ἰοσὶὶ 800 
Ἰαγνὰ τοὶ! σι οη 8." [ δηϊ 8 γργίβοα παῖ ὨΘΙ ΠΟΥ Πα 
ἼΟΓ ΔΠΥ οὗ ἴΠ6 (οπιπηδηΐδίοῦϑ δῆοιυ αἰ πᾶνα τπουρῆς 
οἵ ἃ ΨΘΥῪ δρροβίία ραββᾶρε οὗ Ατβϑίορῃ. Ῥας. 1212,, 
σοῦ Τγτιρθιβ, ὈῪ Ὀγιηρίης δῦοι ἃ ρθᾶςσθ, ἰῃουγβ 
ἐἰ6 ορεὴ ᾿ιδιγεά δηῃὴ ποβε! γ οὗὨ [Π6 δι ουΓοΓβ δἀπὰ 
τηδηιαοσίυγοῦβ οὗἉἨ βνογάϑβ, 5ῃ16145, δηά Ποϊτηοῖ8. Τὴ 
ΠΟΙ ποῖ - ΚΟΥ ΘΧοϊδιπ8: οἴμ᾽, αἷς προθέλυμνον μ᾽, ὦ 
ἹΤρυγαῖ, ἀτώλεσας. Τρ. τί δ᾽ ἐστὶν, ὦ μον; οὔ 
τι ποὺ λοῷᾷο; Λο. ἀπώλεσάς μου τὴν τέχνην, καὶ τὸν 
βίον, καὶ τουτουΐ, καὶ τοῦ δορυξοῦ κεινουΐ. 

27, εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ““ ἰο σομγθ ἱπίο σοηϊοτηρί." 
Νον ἀπελέγχεσθαι 5: ση1Η65 ῥτοροεῖὶν ἴο ἢ6 ἐν ἐεῤδμ 
Δ, ὈΥ ἃ πηεοΟΠΥΠΊΥ, ἰο 6 Γε]οοϊοα, ἀδβρίβθ, πορ- 
Ἰεςῖθα : ἃ ΨΟγα 86α ὈΥ διυιηδοἢι8 1η Ῥ8. 118, 118. 

Τῆσ δβηρίθ που ἐλεγμὸς 15 ἢοΐ ὉΠΙΓΘ4ΙΘΏΙΥ υδοὰ 
Ὀγ τΠ6 Οτοοκ ἰγδηβίδίοσβ οἵ (Π6 ΟἹ Ταεβίδιηθῶς. 
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97. τῆς μεγάλης θεὰς ᾿Αρτέμειδος ἱερὸν εἰς οὐδὲν λο- 
γισθῆναι. 10 δὲ αἀεσοομπέρα ὅ9" πομσἠξδ. 6 8δ1η6 
ΘΧΡΓΘΒ8ΙΟη ΟΟΟΙ 5 ἴῃ δάρ. 9, 6. εἰς οὐδὲν λογισθῆναι. 

27. μέλλειν δὲ καὶ καθαιρεῖσθαι. ἢ Ἴσοηβίταοιου 
15 Βοιηον δῖ ἢΔ75}ν, δη, Ἰηἀθοα, υηυϑι] : δηὰ {Π6Γ6- 
ἔογε τῆ ρᾶββᾶρα 88 θθθη ἰγθαίθα 88 ἼἿοισγυρί, 8ηά 
ἢδ8 Ὀ6θη {ἰηκογθὰ ὃ. θοίι δῃοίθηξς δηὰ τηοάδγῃ ονὶ- 
1165; [ὉΓ 1 σοηϑβιθγ [Π6 ναγίοιϑ γοαάίηρα οὗ {Π6 ἔειο 
Μ55. Παγα ποῖβα 848 ποιῃϊηρ 686. Βυΐ, ἰῃ ἔδεΐ (48 
Κυϊηοοὶ τρῃι!ν ΓΕΔ ΓΚ5), ἢ0 οἤδηρσα 18 ΠΟΟΘΒΒΔΙῪ, 
δίησθ [ἢ 5γ]6 15 ψῇῃαὶ 6 68}} ρορμέαν, ἀῃα 1μ6 σοῃ- 
ΒΙΓΠΟΓΟΠ 18, κινδυνεύει τὸ ἱερὸν ---- λογισθῆναι, τὴν τε 
μεγελειότητα αὐτῆς μέλλειν καὶ καθαιρεῖσθαι. 1 που!ὰ 
ΤΟΉΔοΓ {Π6 καὶ ουόη; ὈὰΓ 1 8} ποῖ δου 84 8ι8ρὶ- 
εἴοῃ {παῖ [ἴ ἀἄἀτοβα ἔγοῃ {{π|6 καθ᾽ [Ὁ] οὐ! ηρ,, βίης 8 τε 18 
ψογΥ. οἴξθη (Ὁ]] ον εα ὈῪ καὶ ψῆθη ρ͵αςοα θεΐψθοῃ ἵνοὸ 
Τηβαηϊτῖνο8. Μεγαλειοτ. 55 η}:ῆ698 ἢοΡ ιαρηϊξοεηοο, 
πιι)εδίψ. ὅο [μικε 9, 45, ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῆς μεγαὰ- 
λειότητι τοῦ Θεοῦ" ἀῃᾶ 4 Ῥοί. 1, 16. ἐποπταὶ γενηθέντες 
τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 

27. ὅλη ἡ ̓ Ασία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται. ΤΗδί (ἢ8 
ὙΌΓΘΠΙΡ ΟΥ̓ πα νγν88 οχίθηαρά ονοσγ 8} (ἢ εἰν ΠΖοά 
ψοτὶ ἀ, δβρθοία! ν ατἴθθοβ δηά Αβια πΐηοσγ, ἢὰ8 Ὀθθῆ 
βϑῆονῃ Ὀγ ϑραηῆ. οἡ (απ, Η. τη Πίδη. 7.5. δηὰ 
Ἰον]ηρ 001 συ ρτα 202, 566ηα. 

28. μεγάλη ἢ ᾽Άρτεμις ᾽Ε. ΕἾδηοῦ 88 ᾿θδγηθα Υ 
βῃονη {Πδὲ (ἢ6 (6 η11} 68: τι564 ἴο ΔΡΡΙῪ {πε ἴδγιη μέγας 
ποῦ ΟἿΪΥ ἴο 1Π6 ἵν εἶνα βυρογίον 6 1168," θὰ ἴο {056 
Βοάβ ηεπογμηι σοηἐἑμηι Ὁ ἤΟ56 δηλ) ΠΘηΐ ΔΟἢ ]Θνθιη 8 
Θημ 6 ἀ το ἴο (μδὲ ΠΟΠΟῺΓ; ἃ8 ϑεγαρὶδ, Οεὶγὶδ, ἂς. 
ΤΠ ἰθιπὶ 18 Δρρ]16ἀ ἰο “ροίίο Ὀγ ΨΊΓρΡΙ!, ἰο Μβασοΐμι 
Ὀγ Ατίθηάοτγιϑβ, ἰο αγ5 δῃὰ δϑαύμγη ἴῃ Δ} Ἰη8ογῖρ- 
τοη ἃΡ. Βδίηθβ. ρ. 194., δῃά ἴο ὕπο ἴῃ Οταίογ μ. 6. 
Τῆυβ ἤεπμς νγὰ8, ὈῪ (Π6 ϑάγδοθηβ, ογϑῃ!ρροά ὑπο γ 
{πΠ6 πᾶπα Χάβηρ, 1.6. Ογεαί. Απά Ο(ἰογθβ 18 σδ δὰ 
μεγάλη θέα ἴῃ Τποσπετ, Ιηβοσγ. Ρ. Φϑ802., δῃπὰ ἴῃ 
Ο ]]Πη. Ηγπη οὐ (ἰεγεβ 122. ἄς. Βυΐ Ψῃγ 1)14Πη8 
οὔ τῆς ΕΡ  βϑίϑηβ ψὰ8 οδ]}6ἀ ἡ μεγάλη, ἐδε στοαΐ, πᾶν 

π ὙΝουρὴ (Π6 5808) ἴΠ6 ερ' δῖ ῬΥΟΡΟΕΙΥ ὈεΙοηροα ΟὨΪΥ ἴο ὑκρὲ- 
ἐεν, γεῖ ἰϊ ννδβ ἰγδηϑέεγγεα ἴο 8}} ἰῃς ἐννεῖνα οὗ πε ἢγβὶ ὁγάδσ, θῆσθε 
ςΔ]εὰ δγ Υἱγρὶϊ, Ξη. 2, 628. πεπῖπα πιαζπα. 
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6 Ιοασγηθά ἔγοῃχ Ρδιβαη. Μᾷοββθη. (. 81, ὑ. Ε. ὅδὅ70. 
Κὰας. 8111 1Π6 υ86 οὗὁὨ ἰδ6 ἅγιο] βθεηβ ἴο ἀδηοΐα 
{πηι {π6 ἡ μεγάλη ψὰ8 ΔῊ Θρί Ποῖ Δρρτγορτγιδίθα ἴο 
Τδηδ ; ἴῃ ῥγοοῦ οὗ ψιιοῆ, τὴ6 (ΟΠ ον ηρ' Ρ588 068, 
οἰϊοά ὃὉγ Ἦνειῖβ., 'ῶδᾶν ὕῦ6 Οσομπβίἀογεα 848 ἀδοίβινα. 
Ατβεϊά. Ρ. 404. καὶ ἐβόων δὴ ἐν τῷ ὀνείρατι, αἷς ὧν ὕπαρ 
τε καὶ ἐπ᾽ ὄνειρατι τετελεσμένω" μέγας ὁ ἀσκληπιός, 206. 
φὸ πολυύμνητον δὲ τοῦτο βοώντων" μέγας ὃ ᾿Ασκληπιὸς. 
Χοηορῆ. Ἐρ!68. Ρ. 1, 1δ. ὀμνύω τε τὴν πάτριον ἡμῖν 
θεὸν, τὴν μεγάλην ᾿ΕΦεσίων Αρτεμιν, ΑΟἢ}}]. Ταί. 8. 
Ῥ. ὅ0]. καὶ δὲ ΓΆρτεμις ἢ μεγάλη θεὸς ἀμφοτέρους ἔσωσε. 
Το ΨΠΙΟἢ την θ6 δα ἀοά ἢ Ὁ] ον ηρ ρα5388ρ6, οἰϊοα 
ὃν δ ]ςοκη. 

20. ὅλη συγχύσεως, ἃ τυὐπιυ}, 4 {πη} τ ΓῪ ΘΟοῦ- 
σουΓβ6 οἴρθορίθβ. ῬὍηδ ΡμΠοΙορὶ 5.5 γοίον ἴ0 ἃ βία γ 
υ86 ἴῃ ΡοΪγῦ., οάογ. δ᾽... Ῥῃμοϑίγαϊυδ, δηὰ τ 6 
ϑορίυδρίηῖ. [1ξ ἤδνογ, ἃ8 (λγ 89 1 σοι ῦενγ, οσουΓΒ 
η΄ 16 ΘΑΓΙΘΥ ΤΙ [6 ΓΒ. 

. ὯΘ0, ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν εἰς τό θεατρὸν, Ὁμοθυμαδὸν 
δΙσὩῆ68 ἤδΓο, ἃ8 οἴϊθῃ, ““ ἐοσοέδεν," οἵ νῇῃϊσῇ βθβ6 
Κιορϑθ δηὰ 1} οΘβηθὺ ργοάυοθ ΘχϑιΏρ]68 ; ἃ8 “Ζοβερῇ. 
Απι. 15, 8, 2. ὁμοθυμαδὸν ἐβόων. ῬὮ1ο 628. ἁπάντων 
ἀνθρόως ὁμοθυμαδὸν ἐκβοησάντων. 

20. Εἰς τὸ θεατρὸν. ΠΠ 186 Οτοϑοῖβ, δηά οἱδϑε 
βίδί6β οἵ Οτγεςοίδη ογρίη, (Π6 τΠπθαΐῖγο 88 864 85 ἃ 
»ίαςε 97 αδεεηιδίῳ ἴον Ῥυ ]ς Ὀυβ᾽η685 οἵὗἨ δνογὺ Κιηά, 
Δ βογνϑά [ὉΓ βοηδίθ-Ποιβο, ἰονη-ἢ4}}, ἰογυπ, δια. ; 
ΔηἋ Παγϑηριθθ ἴο (6 ρϑορὶες ψεσα ἔμεγε ἀβ]νεγθα. 
δεθ ἴῃ ποῖΐϑ οἡ 12, 2. [πάρρά, 41} ᾿ροτγίαπί ρΡο]]}- 
ἐἰοα] Δῇδιγβ τοῦ ἐῃΠθ γα ἰγαηβϑδοίοα ; ψᾶῦ 88 ἀθοϊαγοα, 
ὕοδοθ ρῥγοοϊαϊπηθ, δηὰ ογϊ πη η8}8 γα δχϑουζα, 
(Κυΐίη.) ΤΠ ΐβ συγίουβ ρΡοϊηΐ οὗ δηθαυν 8 Ὀθθη 
ἰφαγηθαϊγ 1] υϑἰγαίε ἃ Ὀγ Καρβεὶ, ΝΥ ε(8., Κγρ, δηᾶ 
Κτορβ8." Ὑγείβ. ψ6}1 οὔβεγνϑβ, (ῃαϊ (ἢ ΥΝΘΓῪ 8ϊἰυ8- 

ἘΞ Οἵ νἤοδθ Οἰβδοίοδὶ οἰϊαϊίοης {ἶα ἐΟἸ]ουνωρ; δὰ (ὃ υγοϑὲ ἱπλ- 
Ῥουτίδηϊ. δοδερῇ. Β. 8,8. τοῦ δήμου τῶν ᾿Αντιοχέων ἐκκληφιάδοντος 
εἰς τὸ θέανρον, τὸν τε ππτέρα τὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς ἄλλους ἐνεδείκνυτο 
κατηγορῶν. Οἷς. ῃ1Ὸ Εἴδοου, ς. 7. 1116 νεῖυ6 Οατεροῖδ, αυε φυομάδτα 
ορίδιυ9, ἰπιρογίο, σίογὶδ βοχιῖ, πος ἀπο ταϑῖο σοηοείάϊι, ἐαγαίς ἐπ- 
ἀηοσεγαίδ, ὃς ᾿Ποε τὰ οοροἑοηυα). (υτὴ ἰῃ {ΠπΕΔΙΣΟ ἱσηροσὶτὶ Βοσηΐδβεσ 
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εἰοη οὗ ἰῃ6 ρίαςθ νου], ποί ἃ {Π{{|6, ργοιιοία δῃά 
ἸΏσγοαΒ6 (6 (π|80}1, βίης 6, 8485 ψεὰ ἥπάὰ ἐλοτο 1Π6 8δο- 
οουπίβϑ οὗ ἴμοϑε Νῆο (85 δροβη. δὰ 666 γ) ἕδνα 
βυγνογοά (86 δἰζυδίο οὗἨὨ 16 (δῃρ]6 οὗἁἩ Π.΄δηδ, [( 
ψ 88 ΨΠΠ1η νον οὗ [6 {Πποδίγα. 

20. συναρπάσαντες Γάϊον καὶ ᾿Αρίσταρχον Μακεδόνας, 
συνεκδήμους τοῦ Παύλου. 1ι 15 ποῖ αυἱΐα οἶδας ψΠδὶ ἰδ 
(ῃ6 ἴογεβ οἵ συνέκδημος Ὦδτο, δηὰ ἴῃ 9 (ὐοτ. 8, 190. 
ΘΟΙΏ6 τοηΐδθυ ἴἴ ̓ Μεϊίοι ἐγαυοίΐον; ΜἘϊοΟὮ 15, ᾿πἀ 666, 
[19 ὈΓΙΏΔΓΥ 86η86, Ρυΐ ἀοο8 Ποὶϊ 86 6ῃ} ΝΘΓΥ 80{80]6 
εγθ. Οἰδοσβ γοηάογ Ζοζοιυ οομπέγψπιαπ. Βαὶ (παΐ 
βρη! βολίίοη σψϑηῖβ οοῃβσιμδίίοη. (866 δῇ]. 1,6χ.) 

οϑί γθοϑηΐ Οοϊηπδηίδίογα ἤογα δάορί [86 1Π ΘΙΡΓΟ- 
ἰδιίοη οὗ ([ἢ6 Ψυ]ραίθ, οοηιϊέεϑ, οοπεραηίοηϑ ; ΜὨϊοἢ ἰΒ. 
βιιρρογίβα Ὀγ (ἢ Ο]οβ6. οί. ; 

40. συναρπάσαντες, ““ ΒεἰΖίπρ Δη4 ΠΟΓΓΥΪΠΡ ΔΎΔΥ 
στ πο." 686 ρογβοῦβ (οὗ ψἰοπὶ 1] ἀϊος 15 ποξ 
ἴο ἢὨ6. σοῃΐουπάδα νι [6 οη6 τηρηςἰοηδά ἴῃ Εοι. 
16, 25., ψῇο ψ8 ἃ Οὐγίπέϊιαη) ἃτα βΒυρροβθθα ὮΥ͂ 
Κυϊηοοὶ ἰο ἢανα τοδί ἀθα 1 {86 νἱοϊηγ οὗ 1)6π6- 
{1088 ἢοῦδβο, ΟΣ Αὐυἱϊδίδγοῆυδβ, 866 20, 4 ὅς 97. 
ῳ (οἱ. 4. 10., δηὰ ῬῃΠῃιδοιη. 94. 

80. βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον. Τἢ6 Οτθεῖκε 
δορὰ {86 ρἤγαβ68 εἰσελθεῖν Δη παρελθεῖν εἰς δῆμον, δῃὰ 
προσιέναι τῷ δήμῳ, οὗ ἴῃοδα ψΠ0Ὸ οσδηη6 ἔογναγὰ ἴο 
δή άγοβ88 1Π6 ΡΘΟΡΪΘ ἴῃ δὴ οὔ οη." 

80. οὐκ εἴων οἱ μαθηταί, “",..6 ΟΒγβιίδη5. ψου]ά ηος 
ΒΌ ΠΣ ἢΐπὶ :᾽᾽ ἔγομῃ γεραγά ἴο 8 ρϑγβοηδὶ βαΐριυ. 

τεγυτα οπιοΐαπι γυίεδ, ἱκοδνίᾳυο οοηδεάεγθηΐ: ἔπη Β6116 ἰπος] α 
δυϑίϊηεῦδηϊ, ἰὰγ δοαϊτοβοβ ποιλῖηθ8 χεὶρ ἸἰοΘ ρει ποϊςθδηΐ, τὰ 
ὁρίϊηλα τηευίοβ οἶνεβ 6 οἰνίζαῖα ο᾽ εἰεθθηῖ. Ῥοΐγεη. Ρ. 730. ἐὰν ὁ 
δῆμος ἄκας αὔριον εἰς ἐκκλησίαν συνελθὼν τοῦτο ψηφίσηται --- οἱ μὲν 
τῆς ὑστεραίας εἰς τὸ θέατρον σννελέγησαν. Ἰδοϊϊῖ, Η. Φ, θ0. Απιΐο- 
ομβοηδίι) {παδδίγιιτ ἱῃρταεβϑυβ, τυ] 11}18 ΘΟΠΒΌΪΙΑΓΕ ΣΩ08 65, σοησυγ- 
τοπῖαδ οἱ ἴῃ δαιυ δαί οηθση εθ806 δἰἸοηυϊίυγ. 

ς΄ ΔῸ Πειιοαίἢ. ἀδ (υγοη. ὑ. 814. Ἡ οῖ. προσελθεῖν τῷ δήμῳ καὶ 
λόγου τυχεῖν. Χεηυρῆ. Μειη. 8,7, 1. ὀκνοῦντα προσιέναι ταδέήν: 
3οβερῆ. Αηΐ. 18, 16, 1. οἱ δ᾽ εἰς τὸ πλῆθος παρελθόντες ἐδημηγό- 
ρουν: δἃηὰ 14, 18, 94. εἰσελθόντες ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, 
παρεκάλεσαν. ἷ φΔὐὰ ΤΠυογά. 1, 90. οὗ προσήει πρὸς τὰς ἀρχὰς: 
διὰ ὁ 11π|1|6 αγί Ὦογ οὔ, οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινὸν. (δῃ Ὀοΐὰ ψὨΪΓἢ 
Ρΐδοοι 1 5}}8}} Ὀγΐηρ; ἔογναγὰ ἃ ρεέοδῖ πυτηθεῖῦ οὗὨ μΑΓΆ}16] μδϑϑαρορ, 

ΨΟΙ, ΙΝ. 917 
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81. τινὲς τών ᾿Ασιαρχῶν. Τθοβο Αϑβἰάγοῖθ, ΠῸὸ 
ἀοτινοά τῃθῖν ἀρ ρα! δου τοι [ῃ6 ἡδίηα οἵὁἩ {6 ῥγον 
νίᾶσα ονοῦ νῃιϊοῖ {ΠποῪ ργοϑιθὰ (48 δυγίαγοῃθ, γι 
ἈΓΙΆτοΠ, ὅτο.) ΨΘγθ, τη Ῥεοσοπβυΐίαγ 4.818 (οἵ ψ πῃ] ς ἢ 
Ἐρμαβὺβ νψὰ8 ἐδ τηρϑίγοροἑ 8), (πῃ σἰ6᾽ ργθϑ ἀθηΐβ οὗ 
ἐπα γα ρίοιβ γι [θβ, νῇοβα Ὁ Θ 10 αἶθὸ 88 ἴ0 ἘΧ δι, 
1η δομοιν οὐ τἢ6 (οὐδ, δηὴ (6 Βοιηδη ἘΧΏΡΘΓΟΓ, 
ΘΥΘΡΥ͂ γ68Γ, 80] 61} η σΆΙΩ65 Ἰη δε {ππϑϑίρο, αἵ {8:61 οὟΆ 
Ἔχρθηςο. {ΠΚὸ {πὸ Τϊοπηϑη 8.1}65); νψῇθησα ποηθ Ραὲ 
{π6 τότ σρυΐϊίδηΐς σου!ὰ θθαγ {15 οἷἶδἝοο, ᾿Που σῇ 1 
ὈΠΪν ἰαβίθα ἃ γϑαρ. Τῃ6 πιοάβδ ἢ Ψἢ1Ο] ἘΠΟῪ 
ΨΟΓΘ Οἤοθθὴ Μ88 88 ἐο οὐδ :---αὰὖῦ {Π6 Βοριηηϊηρ οἵ 
ΘΝΘΓΥῪ ὙΘᾺΓ ([. 6. αἰσοια ἰῃ6 ἀὐυϊαπηη8] δα] ΠΟΧ) οασὶ οὗ 
{Π6 οἱ1168 οὗ ΑΒι4 6] ἃ δὴ δ 95θι} Ὁ } Υ, ἐπ ἢ 1ο]} {Π6 Ὺ 
αἰβοϊθα βοιῃθ οπϑ οὗ τΠοὲγ οἱ ΕΠ ΖΘΠ8 1ὸ θδ Ρυΐ ἴῃ ποιηϊ- 
φαοπ ἴογ [Π18 οἶσθα. Ἤδη δασΐ το ἢ Β6ηῈ 956 8π|- 
Ῥαδβδάον ὕο βοπία οσδιίαίη οἷν οὗ τπηροτίθποθ 1Ἰὴ 
ΙΡτγοόοπβιίαν ἀ 8.8, Βι ςἢ 88 Ἐρ[θϑίβ, ὅπιγγηδ, δαγά68 :; 
841 οέδεγξ ἴο πε τὸ κοινὸν, ΟΤ' σστ ΠΟ σοῦ 0}} οἵ {Π|}6 
πδίίοῦ, ἴῃ Ὁγάδν ο φιιθ ον ἀηπούυησα (ἢ6 πᾶ οὗ 
ἤμα σίνοπὴ τἢογ δα οἰεοϊοά το ὃὈ6 ὑὰν ἔη ὨΟΡΣΠΔΙΪΟΙ, 
85 Αϑβίασοῆῃ. ΟΥ̓ [Πο896 ψβοπι δεῖ οὗ τἴ,6ὰ Ἵβθβ δὲ 
.Αϑὰ δὰ {05 τοεορησηομήρα, (ἣρᾳ σοιπθ σϑοηο1]} 
γϑαίβα (6 ΟΗΪΥ ἀ(8 Αβίδγοθ, δα ουΐ οἵ (δαὶ τα Σ 
τῆς. Βομβδη Ῥγοσθηϑη! σἤοβα (ἢ6 Ῥγοϑιθηΐ οὗ {8 
βδογοα τῖ68, ϑοιηοτΠ|65 ο4 66 {Π8 ᾿Αρχεεῤεὺς. Οοτα- 
πηρδηΐαίογα, ἤοψονοι, 8Γ6 Ποῖ ΔΡῪ ΟὮ δηὸ »οϊηΐ, 
ἠδηγαῖν, ψ ῃοίμοσ αὐό νὴ Ψψογα ἀδβεσηδίθα Ὅν {πὸ 
ῬυὈ]ς σουηο!] οὗ Αϑ8ϊ4 ρεογίοιμηθα {Π18 ἐπ ποίϊοη ἔο- 
Νοίπεν, οὐ ΠΟΙ ΠΟΥ οπΐψ Ὅπ6 ψὰ8 οἰδοῖοα Αϑίαγςῃ. 
Ϊἢ ΤῊΥ Ορ᾿πίοη, 0Πη6 οἰδοίβά ὉγΥ ἴἢ68 Ῥγοσοῃβιι]8 τνᾶ8 
κατ᾽ ἐξοχὴν βιγ]ο ἃ ὁ ᾿Ασιαρχὴς, δῃά (6 ταοϑὶ 6 ΓῈ 
ἢ!18. αϑϑδόϑογοδ, Δα {πο ῃΊβο᾽ νῈ8 880 δυο Αδβίαγοΐβ. 
᾿ϑίρᾶδο, Ἰπαοδά (Ρ. 960 4.), πηαζ6 85. τηθῃιοὴ ΟΥἮὈ φιαην 
Αϑίδγοῃβ. Βυΐ ἴὴ Ευξον. Ηϊβί. Εςοὶ. 4, 1ὅ., Ρο]γ- 
ΟΔΓΡ [8 5814 ἰο ἰᾶν βιυῆῇογεα ἤγαγίγγάοιηῃ ψἤῃθῃ 
ἡ ΡΙΠῊΡ νδ8 “δίαγοῦ, δηὰ δίαζίιιι5 Οὐυδᾶγαιπιβ Ῥγο- 
ςόη5}} οΥ̓ Α514. Μοτθονογ, {ῃ6 Αϑίδγοῃβ (45 Ἢ 8 
πὰ ἔγοπι (ἢ6 Οτθεῖς δυΐποῦβ) ἀξ ποί (88 βοπηβ ἢᾶνρ 
ΒΌΡΡΟΒΘΑ) αἰ νλαυβ γθβέάβ δί ΕἸ ρΡΙ16885, θὲ 4180 ἰἢ οἵας 
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εἰς9 Το Ἡδιοῇ τὰς δδογοά γίίθϑ οὗ 4.918 ψρῖθ σοῃ)- 
ή0η ; 48 διῆνγη, ΟΥγΖίουιβ, ὅο. (866 δρδῆῃ. ἀθ 
ἦνπαι.. Ρ. 694.) Αἱἢ τἴῃς τ 'Ῥνῆθη δὶ δβροάθ δέ 
δρίμθβι5, (6 Αβίδγοι, Ὑἱ1}} 8 οοἰδασιθ8, 88, ἐξ 
866 π|8, (βοὴ ἴῃ γεβίάθβηος, δά σϑίθθβ ψεῦθ ργοῦδῦ 
(ςὯ6) π δχδιδτίοη; ἥτγοη νψνῷθησο, δονονοῦ, κεἴ 
ὅρ68 ποῖ ἔοϊίον ὑῃδὶ 186 ονθηΐβ όσα ἡλεγαϊρᾷ ἴοοΚ 
Ρίδας δὲ ἰδὲ βοίθεπηῃ σῶωθθ. ἼὙΠΟΙΘ 18. Ὠοΐ πῃ {86 
ἢ αἷρ Δαγγα[οἢ ΔΏΥ τορος οὴ τηΔ4ς οὗ {86 Ἐρδμεοβίδῃ 
κλη65. ἔϊΐ τρυδί ες οὐβοινοα, ἴοο, δαί ἐνβὴ {Π086 
ὑνῆο ἀαα ἀϊδοδανγκεοά ἰῃ6 οἴϊος οὗ Αϑιᾶγοὶι, υϑοᾷ ἰο 
αν τῆς {Π]6 541} Ὀοδίοννεα οΒ ἰδθπὶ ΟΥ̓ σΟυΓίΒΒΥ, 
(45.(" ψ85 (6 σ836 διοοηρ ἔδο 675 ΜΠ ἢ ἐδοδα ν ἤοὸ 844 
Πςα {π6 οἷἷδερ οἵ Ηρ Ῥιθαῦ) : 8ὸ {π8ὲ ἐρ ΑΙϑλδγοἢ8 
ΒοΓΘ διδηι οηδα σπᾶν διίῃον ἤᾶνα Ὀδαη ἰῃοβο ἔδεμ ἴῃ 
οἴδοο, ογ ψῆο σα ὄἄξεοη 8050. ὅδ8θ ϑδϑμϑβῷ, υΙοὶ βυρχᾷ, 
ϑαιηδβ. δά δοίϊη. (, 40. ρ. δθ6., νωχ [) Αἰ δ᾿» 1)2189. 

. δὰ Απίαα4. οἱ Μϑγῃ. ρΡ. 258. 83.44ᾳ., Ηδιηπιονᾷ ἴῃ 
ἰος., δεϊοοί. Ὠέ88.. [θυ] Πρ ̓8 ΟὨδδβ. 8, 99ὅ., ),]ε8- 
86] σ8 1) 1538. ἀρ Αϑίδγοῃιβ, 17ὅ8., ΤΑπίτρ ϑρθο. 9. 
Μεῖρι. Οτο., δὰ ζολθϑιοι, ΟἾ 88, ΕΧ μη Πλ18 580: 
Ρ. 86. (Κυϊι.) 

Ἴ1ο δπίδυρο βηῇ ᾿ΠΠ ϑἰταῖο (86 ἀθονο δα πγα Ὁ]6 οὐξ- 
Ῥοπηϊμπ οἱ {86 θδϑι ̓ ηἰΟγπιβί!ο08 Φη {8 8ι}8)6ςί, ὁ08- 
δ τ6 σορίοιβ (Ἰ βδῖοϑὶ οἰ ἰδ οη8 δἀμοθα Ὀγ ΤΥ εἰϑ,, 
οἵ «ἰὐἰςὰ τμ8 ἐνὶ πρ ἀγα [86 πιορί προπίροί. ῬΒΪ6- 
9οη. 46 πιγϑῦ. ῆο πιθητοηβ δ Πέοίἑαγεὴ ; Θίγβἢρ 
(980. ψιμο τηδοξ θη .8 ἐχψολαν οὐ. Ῥμηοβίσας . ϑορῃίαί. 
1, 21. ἀρχιερεὺς μὲν ἐγένετο τῆς ᾿Ασίας αὐτὸς τε 
καὶ πρόγρχοι αὐτῷ, σιοῶς ἐκ πατρὸς πἄντερ' ὁ δὲ φτέ- 
κῷῳνος οὗτας πολὺς, καὶ ὑπὲρ πολλῶν χρημάτων. τὰῦθβᾳ. 
ἘΡ. 1917... νυῦλο ϑϑημβοῦβ ἃ ϑυγίφροή. (ἀαίθη, ἰρο, 
δηῃὰ ΗΙρροοιί68. (4}} {πΠ686 Αδβίδγοῃβ ἀρχιερεῖς, ἩΙΟἢ, 
1 εοηςδίῖνα, 18. ΟὨΪΥ ΘΘΡΗ οαΌ]6 ἀο {π6Ὸ ὁ ᾿Ασιαρχᾷξ, ΟΥ 
Ρυϊποῦρα! Λαίαγον. 1 λὰὰ δλδοαεξβήη. 6, 14. ᾿Ασιαρχίᾳ, 
«Μθυναρχίοι, κατ ποδοκοαρχία, ἔθνους ἱερωαγσύναι. } 

81. παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἷς τὸ θέατρον. ΤΉΪ, 
Ἧ6 ὑῃς εἰσελθεῖν εἰς δῆμον }υδὲ αΐοτο, 885 8 ἐογεῃβίο, 
αἵ Ῥο σα] ρΡὮγαβα οὐ ἔμ6 βάτῆθ ἱπηροτ ἢ (πε ἔοτ- 
ἴροῦ. Αἱ Ἰθδ5:, βυο ἢ 15 ἐΠ6. ορίπίοῃ οὗ νδίοκη. δηά 

Θτῶ 
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ΚΥρΚαο ; ἴῃ δυρροτί οὗ ψ οι {πεῪ εἰΐα Ψοβθρῇ. Απέ. 
γ,9. ἃς 1δ, 11. Τιοάον. δῖος. ὅ, 99., δηὰ (ἰ΄ς. Κόοτγγ. 
8, 19. Ρορυϊο 86 δα Ἴσογοῆθ ἀδίυσυη. Βυϊ ἴῃ {πΠ6 
᾿λμθμο δὲ οἵ Ψοβορῇ. δηα Ὀιοάογ. {Π6 5686 8, δεέακε 
οποεοί ἰο; “Ὦϊςοἢ) 15. ἢοΐ ΘΓ βυϊ 8016. ΤΠ6 οἰἤοΓβ 
ίτοαῃ Ποιηοβί!)., ἤοἾγΡ., δηά ΠΙΟΏΥ8., ΔΓΘ πΊΟΓΟ 8Ρ- 
Ῥοβίΐα (βίηςα ἴδ γα 18 μθγε ἃ 86η86 οὗ ἑῤγοιοῖρ οπεδβοίῇ 
τηΐο ἀαπρον), Ὀὰῖ εἰς κίνδυνον, οΥὁἮ 1ηΠ6 ΚΘ, 18 Δα ἀ6ά. 
Ιη ἠλὶδ, ἰπογοίογο, σοηβὶϑῖ8β (ἢ6 ἀϊβδγθης δοΐνθθη 
{ῃ18 8η4ἃ {6 ΟἸαββῖίοὶ βαρ: δηα {ἢι18 ἰ{ 15 ἴο θ6 
ςοηβιάογρα 8ἃ8 δὴ Ηε]]θηΐϊβιῖς 1ΔἸΟπῚ, οὐ ρϑγῇαρ8 ἃ 
Τ αὐϊηΐϑηι ; 88 ΜΘ ΠΠΔΥ Ἰυάρε ἔτοπι [Π6 ρᾶββᾶσα οὗ 
Οἴοογο, ψ Πςἢ, δίϊοσ 4}}. 185 [ἢ ΟὨΪΥῪ δρροϑιίθ οὔθ. 

82. ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραξον, ““ ΠΟΥ͂ ΞΟΠ)6 ΨΟΓΘ 
θα] ηρ᾽ ΟΠ6 τΠίηρ;, 8ΔΠ] βοπιεὶ ποθεν. δὸ 21, 84. 
ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων. Τἢα β(ιἄδηϊ ψ1}} οὔβογνο 1}}18 
Οτοοκ ρῆγαβθ, ψ]οἢ 15 Πρ  γ οἰ ρΕς Δ] δηὰ ἰἀϊοπλδ- 
{ἰοΔἱ]. 
ΤΠ κα ἐκκλησία β'ρηϊῆ68 {Π6 ρϑορίβθ 858βθ} 164, 88 

Μ6 54Υ, ζλδ πιεοέϊησ, αδϑοπιδίν. οὙ]Πρ τοδγκβ 
{ἢ 1η18. ψν88 ποῖ ἃ γερο ϊαν ἐκκλησία, 5ῖπσε {πδῖ, πΚ6 
1(Π6 ,διΐη οοποῖο, τοαυγθα ἴο δ6 ᾿οριἰπηδίρ γ᾽ οοη- 
νοκοά. ΤΠ18 18 νΟΥῪ ἔγασ; δι ἐκκλησία 8 οἴδη 
ΔΡΡΙ Ια ἴο ρυθὶς τηθοίηρβ οὗ ἐδδ ρεορίο, δῃὰ δνβῃ. 
ΝΘΟΓῪ {ἀπ} ΠΤ ἸΔΓΥ ΟΠΘ68; ἱδοιρῇ ηοῖ, 1 {ΠΠ1ηΚ, ἴῃ {6 
Θϑγ ον δηά ρυγοῦ ψτίθῖβ. Αἱ (8΄᾽]8 ἰπ6 Οαγαπιπιαΐειις 
'Βιπ8 1π ἢ18 βϑρθθοῦ, ψῇθη ἢ 8808 {πε ὶΓ γθαυσδβίβ 3}4}} 
Ὀ6 ΄σοῃβίἀογοα ἐν τῇ ἐννόμω ἐκκλησίᾳ, ἐπ ἐδε ἰαιυυζμέ 
᾿αϑϑόηιδίψ. 
ΤΠ ΜοΓάϑ οἱ πλείους οὐκ ἤδεισαν τινος ἕνεκεν συνεέλη- 

λύθεισαν ΤΟ ἃ ΝΘΟΙΓΥῪ ἰἰνοὶν ρῥίοίαγα οὗ 8 (υτχυ]υοιιβ 
τοῦ; Μὰ ψῃϊοἢ ΕἸΒΏΘΙ σΟΠΊΡΑΓΟΒ ἃ 51π|113 ομθ οὗ 
ΡΙαίαγοῦ 1, 1080. 

88. ἐκ δὲ τοῦ ὄχλουι Ηδρτε τινες τηιϑῖ, 85 οἴη, "6 
ΒΌΡΡΙΙ6. δε Μαῖϊ. 25, 84. δηὰ 2οῖ. 16, 17. 
Προεβίβασαν ᾿Αλέξανδρον, προβαλόντων αὐτόν τῶν ᾿᾽Ἰου- 

. Κὶ Ρηριδαβ ΠεΓα οἰΐεϑ Ὁ. (885. διαρεῖται καὶ περισπᾶται ὁ δῆμος 
καὶ οἱ μὲν ταῦτα, οἱ δὲ ἐκεῖνα προαιρούμενοι. ὙΠιειιδδῖ, 1. Οταῖ, 
εἰς οὐδεὶς τῷ πέλας τὰ αὐτὰ ὑπείληφεν, ἀλλ᾽ ὁ μὲν τοδὶ, ὁ δὲ τοδί. 
Ουϊηι ἴδῃ : ΝᾺ], οὗπλ οοἰπηιβ, δυιὰ οορ οτΐο, δυα τωθπδβ, δι αἱ 
ΤΆΚΙΟ Ὀτεβϑίο εβῖ : δυΐῖ μαδαῖ ν}}}6 ἰὰγθα ργυάεη(ίδιη δἰ ὨρΡΌΪΟΓΟΙ. 
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δαίων. Οη {Π6 οοπϑέγιοέϊοη, πα, ἃ58 ἀδρεηάίηρ ἐπογθς 
ΟὨ, [ἢ 56η86 οὗ, (ῃ686 ψογά8, ἰῃ6 (ὐοιῃτηοηΐδίογα ἃΓα 
12.0}}) ἀϊν!ἀ6αἀ ἴῃ ορίηίοη ; ψῆϊοῃ 88 Ὀ6θ ῬΔΥΥ 
ΟΡ ἴο βοπηανν δέ οὗ ἀθίδοϊ ἴῃ ροϊηξ οὗ ρϑγϑρισ εν 
ἴῃ βίγ]ϊθ. Μδϑηὴν δᾶάορί {π6 Ὁ ]Π] ον σΟΠΒΙΓΌΟΙΙΟΠ : 
προεβίβασαν ᾿Αλέξανδρον ἐκ τοῦ ὄχλοῦ, ἀηἀ {6 ν τοΠαοΓ, 
“ἄγον οὗ ἰῃγιιϑί ογναγὰ ΑἸοχδηάοι ουΐ οὗ (᾿π6 τ} {1- 
(46. Βυΐ 1158 ἱπίογργοίδίίοπ {πΠ6 ἔτὰθ ἔογοβ οὗ 
προβιβάξω ν1}} ἠοῖ δά! οὗ, ψ οἢ πιυϑὲ Ὀ6, ““ {ΠΟΥ͂ 
846 ἢϊπη ρῸ ἔογναγα, δηα 8θὲ ἢ]ΠῚ ὉΡ ἴο βρθβακ." 
Απά 1 80, ἰ!6 σοηϑβίγισςοη οὗ ἐκ τοῦ ὄχλου τηυβί Ὀ6 
δάορίε. [Ιῃ {18 86η86 πηοϑὲ στϑοθηΐ ΟὟ ο5. (8 Κ6 
προεβίβασαν. Βαϊ [ΠΟΥ πᾶν οπιϊ(ἰεα ἰο οὔβεῖνθ, 
{Πα {}18 νογά, δηἀ βοηγ6 οἰ Γ σοπηροιηάϑ8 οὔ βιβάϑω, 
8Γ6 υϑοά οἵ φεέέέηρ᾽ ἢ} αῊΨ οπε ἔο δροαξκ. -δο Τιιοίϊδη 2, 
800. ῥήτορας ἀναβιβάϑονται τοὺς ἐροῦντας ὑπὲρ αὐτών. 
ῬοΪγὉ. 24., 8, 7. προβιβάϑειν τινα εἰς λόγους. Θ ΠΊΔΥ 
αἶβο δανογί ἴο Τπυοσγά. 8, δ4 ἤἥη. αἰτησάμενοι μακρά. 
τερα εἰπεῖν, καὶ προτάξαντες σφῶν αὐτῶν ᾿Αστύμαχον, 
Ἦρδηςθ ᾿ξ νΟΓῪ ἔΓοαΌΘΏ ΠΥ ΒΙρΉ 68 ἰο ἐπιροί, τ σο, 

ζᾶῶζς. Τῆοβα ψῆο αἸα τὲ ψ ΟΓο, 1 8668, [6  οίζος 
ἀϊϑροβοά οὗὨ [Π6 του τυ646 : δηα (ἢ ἰἰ 18 ΘΑΒΥ (0 866 
ψἢδ 18 [Π6 86η86 οὗ προβαλόντων, Ψ Ὠ]οἢ οὐν ΓΔΗ8]4- 
ἰοτϑ, οἰοβοὶν ἐο]ονηρ [ἢ 6 τηθίδρῃοσ, γοηάθγ, “ ρυϊ- 
τσ πἰπὶ ἔογναγα." ΟΠ οΓβ, τηογα 1η16]Π]0Ὶ0]}ν, στ 6- 
οοπιπιεπἀΐηρ. ΤῊ 5 βισῃϊβοδίίοη οὗ προβιβάϑω 15 ἔτε- 
αυρηύ ἴῃ τῆ6 Ὀθ8ὶ ΨΓΠΟΙΒ, 8Δη4 ΘΧΑΙΏΡ]68 οὗ [ἴ δΓα 
σίνοη ὈΥ Κυρκα δηά ὕείβ.; 88 ΡΙυἱ. Ρεσις]. Ρ. 157 
Ἑ. ἦ μὲν γὰρ εἷς τῶν κατηγόρων ὁ Περικλῆς ὑπὸ τοῦ 
δήμου προβεβλήμενος. ΤὨαογι,. ἐμὲ προβάλλετε. Βαΐ 
106 τηοϑί Δρροβίῖθ ραβϑᾶρα ὶ πᾶνε γαῖ βθθῆ 15 ἰῃδΐ 
οἰϊο Ὀγ Υ εἴ8. ἔγοπι Ρ] υἱαγοῖ 1, 091 Ε. Τύλλιον Κίμ- 
βρον ἐξ ἑαυτῶν προβάλλοντες : ΨὨΏΙΟΝ 18. {Π6 ἸΏΟΓΘ 86- 
ΠΟΡί8016, 5ίηοθ Κυρίκα ῥγοΐβββεβ {πᾶς ἢθ ἢδα ηοΐ 
Β66η {18 βιρῃιοδίίοη 1 ἢ 6 δείνθ. 

ΤῊαδ εἰγουπιϑίδηςο8 οὗὁὨ 1Π6 ΠαγγϑίΟη ΓΘ {ἢ 111115- 
ἰγαϊθὰ ὃν Κυϊηοοὶ: ““ἼΤμα Ἐρἢαοβίδηβ ἢδα Ὀθθη ἤγϑα 

. ἢ ἀδδῖγα ἰο νἱηα᾽σαία {6 ΨΟΥΓΒΠΙΡ δπα όπου οὗ 
Τλίδπδ, ἴῃ ορροϑβίπου ἴο (6 9678. (ν. 84.) Εογ {Π6Ὺ 
Δοσοιιηίοα αἪ ὠδιυ (84}1.8 δηὰ Ατίβίδγουβ, ψὨοηι 
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{πὲγ ἐγ ει τὸ νανὲ ὀδεπ δὰ ἀραϊηκι πα. ἜΝΦ 
σον5, ἐπούείογθ, οὐ δ ὈΡΓΟΔΥ Δγβίηρ' σὴ Δ}} 9166 »9 
ἀραϊπὲῖ 1 δῆ, δρροϊπεοα Αἰθχδηάορ, νῆο ϑ6ειη9 ἴὉ 
να ὕδοῆ δὴ αἰσψιθηέ ἤδη, (ὉγΓ τῆ6 ῬΌΓΡΟΒΕ οἵ 
Ρ οδάϊηρς τὸ (Π8 ῃοορία ἴη τῆοῖγ θΘ ἢ Δ}, {πι18. ἐατ πῃ 
τοῖν ἔγΥ ἴγουι ἐλδηὶ, δη τπλαρ ἢ ἢ} ὕροη Ῥααὶ 
ϑη (Π6 τεϑὲ οὗ {πὸ (ΟΠ γ 8018 η5.᾿" 

88. καταδείσας τὴν χεῖρα, ““ ἢΑν!ηρ' τησ!οηρά 5]- 
Ἰοποο." ὅδε 1Π6 ποίϑ οη 12, 57. Ηεσιε Κυρξο δΔρῈΣ 
οἰἴο8 Φοβερῇ. Αηΐ. 8, δ. Ρ. 281. τῇ χειρὶ κατασείσας, 
τὸ πλῆθος καὶ τὸν ἱεροβόαμον ἀκοῦσαι πρῶτον αὐτοῦ μεθ᾽ 
ἡσυχίας ἠξίωσε. 
ἵ σδηηοί θ6 ἀσίετηποα {10} ἐδγίδιηῖν ᾿ῆο ἘΠ} 

ΑἸοχαηάεν ψ89. ϑοίηδ, ἃ8 ΒοζΖα, Οτοί,, ἀπά δαγοθ, 
δΌρροϑὸ δῖπ| ἰο παν Ῥόθη ἴΠ6 54π|6 ὙΠ} ΑἸοχαπ ον 
{0 σορβρασ- 3] ἢ, τπδηοησά ἰη ἃ Τπη. 4,14. Βυὲ 
ἐπαῖ 15 ἃ τηόγό σοιηθοίηγα, ΝΉΙΟΒ ἢπ8 Ὠοὲ ἀνθ ῥγο- 
ὈΔΌΠΠΥ ἰ6 ταςοιμῃηπηοηα ᾿. Τὴθ παῖῆθ ΑἸθχᾶπάου 
ὙΥὰ ἃ ὙΟΓῪ σΟΠΊ ΠΟ 6. 8.666 Ηδιπισηά, 

98. ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμω, “ που! δας 
ἔπ ἃ ἀσίθηςο αὐΐο [Π8 Ρ600]6." Οη {8 586η86 οὗ 
{Π656 Ψψογάβ, ψηϊοἢ σοΓίδιἶγ ἰ8 ποῖ νϑν οὈνίουδ, 
1Π6γ6 ΠᾺ8 ὈΘΘῚ ΤΏΠΟΝ ΟἸΥΕΓΒΗΥ οΥ͂ ορὶπίοη. ΒΙΒΠοΡ 
Ῥθᾶγοθ βγη ουϑΥ πιδὶ πίδη8 ἰΠαὶ τῶ δήμῳ τηΘΔΠ5 
7» τῆ ρϑθορὶό ἐ ἀηά, ἴῃ σοπβιπηδίίοη οὗ {815, ἢς οἰϊδδ 
Ατγγίδη ὁὴ Εὐρίοῖ. 9, 6. Βαὶ {15 19. 80 Γᾶγθ ἃ τ0ῃ- 
βΒίγυσίοη, τπδὲ 1 ἀυοδβειίοη ΠΟΙ ΕΓ ΠΥ ΟἴΠΟΓ δχατυρὶς 
οὔ ἰτ οου]Ἱὰ 6 ἰουηά : δῃηά (εξ ἱηἰγοἀμοίίοη οὗ ̓  λον 
δὲ Π19 ἴο Ὀ6 ἢοὶ Μαγγβηϊοα ὃν (6 σὐπίοχί, οὐ Ὀγ {6 
εἰτουμβίληδοθ οὐ (ἢ6 Ὠδγγδέίοη. ΕῸΓ ἐὸ τοὐδηθ 185 
ἔῃα ΔΡοΪορῪ ἰοὸ 06 πιαάθ “7Ὧὸ {πθ γϑοογάου ἀπά 
ταλριϑιγαΐθβ, (8478 ΒΡ. Ῥεδδγοθ,) ψῆοὺ βθεπὶ (0 ἢδνε 
θδϑθη ργθβϑηΐ δἰπιοδβί ἴγοὴ! (ἢ ἢγβι.᾽ ΤῊϊ5, ἤονΟΥΟΣ, 
8 ΝΘΓῪ ΠΩΡτΓοΟθΘ 06. [{ ἰβ [ὯΓ τηογὸ ᾿ἰκοὶγ ἰδαὶ {π 6 7 
Μ6ΓΘ ἀγάνη {ΠῚ Π 6 Ὁγ (6 ρογἰηθποΐουπ 5ποιπίηρ' δηά 
ἰδ ουγ Οὐ 186 πη τ 46, 

84. φωνὴ ὀγένετο ---- ̓ΕΦεσίων, “ Ἡ Π θη (ἢ Υ Κῆενν 
ἀπὰι Αἰοχδηάθγ 88 ἃ εν, δηἃ (Ποέθίογα ργ ΒΔΡΙΥ ἃ 
Ἑπνουγογ οἵ δα, {ΠῸῪ ὈτΌΚα ουξ ἱπίο 8 τὰρθ, πὰ 
ΨΟΌΪαὰ ἠοῖ ἤδΑΓ ΠΏ ; δπά, ἰῇ ΟΥ̓ΔΟΥ (ο ἀτονῃ Ὠἰκ 
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νοῖοθ, δχοϊάϊιθοα ᾿μοθββδηῖν ἔογ᾽ ἐννὸ ἤρῦξβ," ἄτα. 
ΤΙῊ8. ψ88, ᾿πἀθοά, (88 18 ορβαγνθά Ὀγ (Ὁ γγϑβϑόϑβίοξι,) 
8 τιοϑί μΌΘΙ)6 ἀσνίοο;; μαΐῖ, πον ανοῦ, ΠΟ ΧΡ δα ; 
88 ἄρρθδΓβ ἔτοην (6 [οἰ ον ρ᾽ ραϑβαρολ οἰϊοα Ὀγ ῇ εἴ- 
δίθιη. (γι. 7, 27. ἴὕηᾶἃ νοχ ογαῖ, ρϑγὶ θιγββα σοἢ- 
ΒβΏΒ.. υἱ ἸΠΠΟσΘΏ ΒΒ οἱ ἰὈτίϊθι18 ν}ΓῚΒ ῬΑΓΟΘΓΘ(ΌΣ, 
Πλιοην5.. Ηδ]. Ν. 4, 87. κραυγῆς δὲ καὶ ἀγανακτήσεως 
ἐξ ἁπάντων ἐπὶ τούτω γενομένης, σιωπῆσαι κελεύσας 
αὐτοὺς ἠξίω ---- κραυγὴ τε ἐξ ἁπάντων ἐγένετο ----- τινὲς δ᾽ 
ἐξ αὐτών καὶ βάλλειν Ταρκύνιον ἐβόων. ΠΝ 

8ὅ. καταστείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν ὄχλαν. ΤΠὰ 
ΤΆΡ6, τυ, δηα νοοσ!δγδίοη οἵ ἴῃ 6 ρθορία νγἃ8 ον 
ΓΟΡΓΟβδοα Ὀν ἰδ οχογίίοηϑ δπὰ δυϊμοῦὶγ οὗ 18 
Ογαπιπιαέομδ, οΥὁ ΟῥαποοίίοΥ, “ἴο δα Ὀ6Θῃ, 1ἴ ΒΕ 6 Ὼ 8, 
δϑηΐ ίογ ἰο 416}} {86 8604] οῃ. ᾿ 
, Καταστέλλω Βρη1ῆ685 ὈΓΙΏΔΓΙΪΥ ἰὼ ρμμέ αοιυη; 
Δ 1π {118 ΡΠΥΒΙΟΔΙ] 5686 10 ΟΟΟσΓΒ ἰη 5. 6ᾶ, 8, 
(Αᾳα! 4.) ὁ καταστέλλων τὸ κύτος τῆς θαλάσσης. 866 
4 Μᾶδος. 3]. δηά 8 Μδςς. 6, [Ιὲ 15, Πού νου, ΤΠΟΓ6 
Του  ΘΏΕΥ υϑ6α ἴῃ 84 πιοέαρἠογίςαί 86 η86; οὗἁἩ ψΨϊοῇ 
γνείβ8. οἰἴθ8 ἃ8 δχδιῇρ]6θβϑ ΒΪυΐί. 4, 207 Ε. θορυβοῦντας 
καταστεῖλαις" ὃς δ47 Β. καταστέλλειν τοὺς μέγα τι περὶ 
αὐτῶν λέγοντας. 4οβερῆ. ΛΔηΐ. 14, 9, 1. καταστέλλειν 
θόρυβον’ ἃς Ίι. 1. καταστέλλειν τοὺς στασιώδεις. ὅ66 
αἰβο ὨΙοάος. δίς. 1, 76., ΡΒ1]ο 1, 660., δηα ῬονΡΉΥΤΓ, 
ἐδ αὐδί. 4, 6.: ἀπὰ σοηϑυὶϊς Καορβ, [οϑϑηθγ, Κυρκο, 
δηή Μυμπίῃδ. “τ ς 

85. ὃ γραμματεὺς. ἴῃ ἀθῆηπίηρ [Π6 Ἔχϑοὶ β6η86 οὗ 
(18 ψοσά, (οιημηδηίδίοῦβ δηα Τ Δ 8] δῖουβ αν νΑγίρῆ 
σΟΠΒΙ ἀΘΓΔΌΪγ. [{ πονν Β6618 ρΓοίίυ νν6}} ἀρτγοοιὶ, {Βα 
1(Π6 ψοτγά β:χηϊῆεθβ δοῦπθ εὐὶοί πιασιδέναΐθ; τὨοιρ ἢ 1ὲ 
18 ποῖ ΘΕ8Υ ἴο ΘΧΡΓΕΒΒ {Π18 τηοΓΘ δρεοὶαἰέῳ ὈΥ ΔΏΥ ἴογαΣ 
οἵ πιοάογῃ ἰδηρυᾶροθβ. Β6 (ῃδί, ἤονόνοι, 8ἃ5 1ἴ ΠΊΔΥ, 
{Π18 οΥἿΠΟΥ 88 ργϑβϑιδθῃῖ οἵ {Π6 βεηβδίβθ, δη4 ιιηϊ6ἀ 1η 
Πἰαι86}  1Π6 οῇήοεβ. οἵ Βεοοογήθγ, (δβδησριὶοῦ, δηά ἢ 
δοογθίαγυ οὗ δίαίθι Αἰηοηρ οἰ ογ οὗ 18. ἀι168 ννὰ8 
(ᾳι οὗ ρυθ] οἷν τοδάϊπρ δου Ἰεζίαγβ “πα βίδίαᾳ 
Ρᾶροσβ. ΑἹ] {8886 διποίίοη8 δ είβ. 1] δίγαῖ 88 ὈῪ 
{Ἃπ6 ΦΟ]]ονίης. οἰϊατίαη8. Ὑπυογά. 7, 10. τὴν ἐπισ- 
τολὴν ἐπέδοσαν' ὁ δὲ γραμματεὺς τῆς πόλεως παρελθὼν 
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ἀνέγνω τοῖς ᾿Αθηναίοις. οΐγερη. 460. τοῦ δὲ Δ“ 
τέως τὴν ἐπιγραφὴν ἀναγνόντος, καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἀνοΐ- 
ξαντος. Μαίεϊα Ρ- 577. ἀλυτάρχης --- ὡς αὐτὸς ὁ Ζεὺς 
--- ὁ δὲ γραμματεὺς προεχειρίσθη πρῶτος ἀπὸ τῆς βουλὴν 
καὶ τοῦ δήμου Πομπειανὸς κουαίστωρ --- ὅν τινα ἐτίμων καὶ 
προσεκύνουν, ὡς τινα ᾿Απόλλωνα. Αρο]οῃ. Ρ. 8938. 
Ἐφεσίων γραμματεῦσι. ἘΠ ἴῃ πυπηπβ [μδοάϊς. οἱ 
Ερβεο8β8. ᾿Εφεσίων. ᾿Αρχιερεὺς εὐθυκράτηρ, Γλαύκων γραμ» 
ματεὺς ---- ἐπὶ παίτου γραμματέως' γραμματέως ᾿Αρίσ- 
τῶνος. 80 830 (ἢ6 ὍΡΑ »γἱπιαγίμς οἰυϊίαξῖα, 1. 6. 
λεαά-πιαπ. Ῥτοτῃ {ΠΠ 6 ρ4888ρ68 οἵ Μαϊεἶα, Αρο!!οηῖι8, 
δηὰ τῃ6 (ΟΙη8, 10 Δρρθδγβϑ ἴο ἰνᾶνα Ὀθθῆ δὴ οἷος οἶ 
(ἢς λέσλεδέ ἀϊρηϊέν. Ἡξῆςθ 1 ἀο οί 866 ψ{Π στῆδὲ 
Ῥγοργιθίυ {6 (ὐοπηπιοηΐδίογβ ἤδνα σοπιραγοα {Π8ὲ οὗὅ 
{Π6 γραμματεὺς διηοηρ ἴ[Π6 Αἰ ΘηΐΔη8, ἴῃ ψ Ὠϊσἢ {Π6Γὸ 
8ΓΟ ἴδν οἵοι ροϊηίϑβ οἵ γοβϑῃηίδησθ ἐἤδη {Π6 ΠᾶπΊ6. 
Οη {ἢ|5 οἷος, ὨυκΚονῦ οὐ Τἢυσγά., ὉΌῚ βυρτα, τοίδγϑ 
ἴο ΡοΪ χ 8, 98., δῃά [ἢ6 (ὐοτηηπιοηίδίογθ ἴἤθγο: δηᾷ 
6 οὔβοσνοβ [πᾶ 1ξ ἢ48 θδθη βϑθνηῃ ὈΥ Ρειὶὶ, ϑρδῃ- 
Ποῖ, δηά (ἢ6 να ἴῃ ἴἶος., [αἱ 6 οἵἶδεὝοο οὗ 

τεὺς αἱ Αἰπδσηβ ν88 ποέ ὑεγν δοποιγαδίς. 1ὶ 
Πα. ροβοθν ποῖ παν ἀϊεγοα τηδίθγ δ γ τοι {ἰδὲ 
οὔἴουν Τόν οἷοσκ. Οἱ (ἢ]8 δυθ]6οΐ 566 αἰδο ϑει ναγίζ 
ἴῃ 84 Πἰββογίδιίοη ἰηβογίβἀ ἴῃ ἢ18 γρυβο. Αςβα. 980., 
ἘΠῚ18.8 Εοσί. ὅδογ. 110., Ερββοὶ Αἀν. ὅδοσ. 1,.1,1., 
ΊΤτοίΖ. ἀδ βεγ. Ηθρ. Οζσ. εἰ ομῃ. δὲ {86 οηὰ οὗ 
ἐν ὦ Ῥοοΐκ, ἀ6 ἰῷ 80. 6 Πα οΥρίηο 477---618.. 

Τα βρϑεςῖ οἵ [6 γραμματεὺς ἴῃ αυσφϑίίοη 18 ἰῆνα- 
ΣἸΔΌΪΥ δα πγἰ6ἀ ἴο ανίποα σοηβιάθγαθὶα ἡυάρσπιρης δηὰ 
Ρευάδηςε : δῃηὰ 1 ποῖ στεδὶ αδίἐέῳψ (νοῦ όάατ. 
850 :10 68), γοῖ ποῖ ἃ [π|6 οὗ νῇῆδὶ ψ τοδὶ] ἑαοέ, οὐ 
δϑοίῃηρ ΡΓΟΙΏΡΕΥ δα ρἧδί οὗ ΔηΥ ηϊιιεβίου. Ηδ υγοβ8 
(ἴο υβ6 (δ ψοτἀ8 οἵ Ποασάτ!αρθ) ἰδαΐ [ἢδγ ψὰ8 πο 

. πεεᾶ οἵ βυςοῖ ἃ ρυῦ]}1ς ἀδοϊαγαίίοι ὑπαὶ ΠΟΥ τ γα 
νοϊδεῖο8 οὗ ΠὨ΄ίδηδ, 81Π 66 ΘΥΘΙῪ Ὀοὰγ πον 1, νογ. 86, 
86.; (δῇ (6 ῬοΥβοῇβ δαοοιιβοὰ 6 ποῖ συ τ οὗ 
8ΩΥ Ὀγοδοὺ οὗ τῃ6 ἶανν, οὐ ρυῦ ]ς οἴδξηςσε, νοσ. 87.; 
1η8 1 τον ψ6Γγ6, [Π18 νγὰβ ποῖ ἃ ἰερα] πιο βοά οἵ ργο- 
βοοιυεηρς (ἤθη), νοτ. 88. ἃ 839.; δηᾶ (δαί {ΠΘΥ γα 
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ἘΠποπηβεῖνοβ ᾿ἰδ]6 το ργοβεουϊίοη Ὁ βυοΐ 8 τυπη]- 
ἴσου ργοσθϑηϊηρ, νοῦ. 40. 

᾿ς 86, ἄνδρες ᾿Εφέσιοι,Ἐ τίς γὰρ ἐστιν ἄνθρωπος. [Ιη 
[ἢ 18 Ἔχργθβϑϑίοῃ 18 ΠΙΔῪ 6 ποίοα, {πὲ γὰρ ἱπηρ}}68 8 
ΤΟΆΒΟΠ [ῸΓ βοιηθίῃιηρ ρσοϊηρ Ὀαίογα ; Ὀυξ ἤθΓθ, 88 
Ὠοϊπίηρ νν88 8214 Ὀδίοτγο, 1 πὴυϑὶ Ὀ6 ἃ ΓΟΆΒΟΠ [ῸΓ 
δοιῃθτ βίη [Παὶ ψοης Ὀοΐογα ἴῃ 6 Γπουρἢ 8 οὗ (6 
δρθᾶκογσ. Αηά {8 τηδῆπογ οὗ ηἰγοδυςσίηρ ἃ ϑρθεοὶ 
19 ποῖ ἰο Ρ6 ἰοἰεγαίθά, Ἔεχεθρί οῇ ριθαΐ δῃα ΠπΘΟΘβϑΑΎΥ 
ΟΟΟΑϑ0η8. 4ἔῃ ἰπβίδησθ οἵ 1ἴ 18 σῖνθι) ὈῪ 1, ΟΠρΡΊΠΙ18 
ἀς δ] πὶ. βεςῖ. Φῷ., ψ ἤθγο πα αυοίαβ ἴσου Ηδγοαοί. 
(6, 11.) ἴπ686 νογάβ δἱ ἴπ6 Ὀορίηηίηρ οὗ ἃ βρθεϑοῖὶ 
Τη8 16 Ὀγ Πιιοηγϑβιυ8 οὗ Ῥβοςδα, ᾿Επὶ ξυροῦ γὰρ ἀκμῆς 
ἔχεται ἡμῖν τὰ πράγματα. “707 οἱ» αὐξαὶγδ αγὰ ἐπ ἐλθ 
μέπιοδέ ἀαη ρον." (ΒΡ. Ῥεβαγοθ.) 
εἰ ΜΑγκΙδηά {118 ὺρΡ 186 6}1105815 {ππ8 : “Υ8 πιϑη οὗ 
Ἐρθθβυβ [16 Γ6 18 ἢ0 πδοὰ οὗ 4}} τ} 8 οἴδίγοιγ δὰ 
ΓορΡου το οὗ, Οτοαδί 15 Ὠΐδηα οὗ [6 ΕΡἢΟΒΙΆη8] 20» 
ἰδῇ ΤΏ8η 18 ἰῃογ6,᾽ ἄς. Απὰ ἴα οὔβογνθβδ {μδῖ {Π19 
ἀγορρίηρ οὗ ἃ ρΡΓοροβίοῃ 15 ἔγοαυθη!!} Υ υϑ6α ΠΟΙ ἃ 

ΓΒΟῚ ΒΡΘΔΚΒ ἢ ἃ ἀωνγν, ΟΥἠ ΨΙΠ ρστοδὶ δαγποδέμοδϑ, 
εἴθ Ἦοἰβ. ΔΡ.ῸΥ σοιηρᾶγοβ Ὠοιη)οβίῃ. ΟἸγητι. 1. τίς 

οὕτως εὐήθης ἐστιν ὑμῶν, ὅστις ἀγνοεῖ τὸν ἐκεῖθεν πόλεμον 
δεῦρο ἥξοντα. δ66 ἴδῃ δ] θὴ ΒΒ Ὠ158. δὰ Αηϊ. εἰ 
Ματγ. 425., δὰ Του] ηρ᾿5 ΟΡ 58. δ. Ρ. 8,209. ᾿ 

85. νεωκόρον οὖσαν τ. μ. θ. ᾽Α. Νεωκόρος, οΤΙ α΄ΊΠ4}}γ, 
ἴγοιῃ {Π6 ἔογοθ οὗ 118 οἰ γιῃοορΎ, δἰρηϊῆδά 4 διὺδ 
οὗ ἐλο ἐογερίο. Αἰιογναγάβ, βόψονογ, ἔσομαι (ἢ6 ἢ- 
ΤᾺ ΠΥ οὗ το] σίου ἀενοίεδο8, 10 γγ88 οιηρογοα ἴο ἀ6- 
ποία οὐλέμιια, α ομγ αἴογ, ΟΥ ΟἿΘ ψῇο86 οἷἶδοσ 1 νν 85 
ἴο 866 [ῃδὶ ἴῃ6 6 Π1016 νγὰ8 Κερί ἴῃ σοοά γορϑῖγ, ῃθδί, 
οἰθαη, δηὰ διγηϊβι δα τ] ἜνΘΓΥ {Πίηρ' ρορον ἔῸγ {6 
σοἰΘὈγδίοη οὗὁ ΟσβὮρ : δηά 1μογοίογε 10 8 ποῖ ἀ15- 
ΒΙΠΪ ΔΓ ἴο οὐῦ Ολωγολισαγτάοη. πῃ οἠδ ἰδίηρ, ἢον- 
ανογ, ἰὑ αἰβδγθα τηδίθγι!ἶγ, δ οἶγ, {πὶ {π6 ΟΠΟΘ 
ψ85 {ΠπΠουρῆ ἴο ραγίακο, ἰῃ ϑοηθ ἄδρτοο, οὗ (ἢ6 δ8- 
σογάοία!. ΟΥ̓ 18 ΠαΠΟ(ἸΟΏΔΓΥ πηθηίίοη 15 πηδά6 ἴῃ Χ οης 
ΟΥς. ὅ. (οἰϊεά ὃὈγ Ν'ἥ εἴ8.) κατέλιπε παρὰ Μεγαβύξω ἐκ 

Ὁ Τΐδ ΤΏΔΏΏΟΣ Οὗ σομηηηθῃοίηρ, ἃ ϑρεεοὶ ἰδ ρ6ΟΌΠ ΔΓ ἴο ΟΓαΐοΟΓΙΒ. 
(Μασγκὶαηά.) ὡὐυδ  ὰ ᾿ 
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τῆς ̓ Αρτέμιδος νεωκόρῳ. ΕἸΠΑΙγ, Ψηδι γᾶς Ῥγορεῦΐν 
ΔΡΡΙΙσ40]6 ΟἿΪῪ ἴο ἃ μοῦ δοη, 88 ἰγαηϑίεσεθ, θῪ ΡῬτο- 
ϑορορρίδ, ἴο οἱξέοξ, ΡΘΕ 8ἃ8 1 ψὰΒ σα [0 μεοῖ- 
Βοῃ ἐγ (ἢθθ. Αηά ἰἤυ8, ΌῚ 8ὴ δοσοιημηοαδιίοη οὗ 
εἶχα 5686, 1 σᾶπι6 0 85 ΠῪ ἐουοέεφα, ορκδεεναἰοᾷ ἐο." 
ἃπἀ νγὰ8 υδοὰ ἴῃ γαίθγθποο ο ἰπ6 ἐαξεΐατγ 6 {68 οὗ 
8 Ογ. [18 ποῖ }}} τεηάδγθα ὈΥ (6 ψυϊραίςᾳ ἰγϑη8- 
ἰδίογ ομίδωνα, Ὅτ. οάδάτγιἀκο, ἃ5. υδαδὶ, ργΘ5865 ἴ0Ὸ 
ῬΠΟἢ οἡ {86 οἰγπιοϊορίοαὶ ἔογας οὗ [16 ψογά, Ἡ 6 
86 δαγᾷ [ἴ 1π|0}168 [δι [ἢ 6 ψνιαΐα ΟΕ Ψψ 88, 88 10 ΨΘΓΘ, 
80 δἰἰθηάδῃηιϊ ἀδνοῖθα ἰη ΠΙΔ}8᾽8 [θη ]6. 8η4 πηρογίβ 
(Π6 ὨΠ  Πγ τ  οἢ ἸΔΟῪ 6 Γ6 γοᾶαγ ἴο βίοορ ἴο 
(ἢ6 Ἰονοβί οἰῆοοῳ οὗ βούνιςα ἴἢθγθ. Τὴ ἴδγ Ἧ8Α 
ὈΥ ΠΟ π]08}8 σοῃῆπροα τὸ Ερίιθθ8, Ὀὰί οχίθηαθαά ἴο 
ΤΩΔΏΥ Οἴδογ οἰτ65 οἵ σταθοθ δηὰ Αβδία προς (ἢ 
ὙΠΟ 866 ἃ (τοδίίβα οὗ Ευθδηϊιβ ἴῃ Οατθν, 168. 
Απί. Τ. 11. ρ. 1847. 8644. 46 ὠγδίδιθ περοογδ). 
ΝΑΥ, 11 βοιμθί!πηθ8 ἐματαρν της οὁη6 8δηἀὰ {86 8δίη8 
οἷν ψῶβ ο4|1.4 νεωκόρος Ψ1ΓΠΠ ταϑρθοῖ ἴο (0Χ66,΄ δ 
φνθῃ ἴουγ, ἀϊδιρηι σοΐβ, 848 18 δνίἀθηΐ ἔγοτπη {86 
ϑησίδηϊς οοἰηΒ. ΑὨα 80 Ρ]αίο 46 ἴερᾳ. (εἰϊοὰ ὃν 
Ὑγ εἰ.) καταστατέον ἱερέας καὶ ἱερείας νεωκόρους γίνεσθαι 
φοῖς θξῷς. δθὲ νη 1 4]6 η8 1[)ιββθγί. ὈΔ] ϑιργα [2)188. 
4. Ρ. 800., ΕΠ118᾽8 Εογι. ὅδογ, 122,, δϑβὶθηβ Μεῖοί. 
Εχαρ. Ρ. 1. ρΡ. δφξ. βρᾳ4ᾳ.; δῃὰ βοῆα οἴῇεγ ἩΓΙΓΟΓΘ 
τοίδγγρα ἴο ὉγῪ Κυΐϊηοεὶϊ. ἮΝ 
. ΟΥ̓ μυιηθγοιϑ οἰζδιοη8 ΠΠ]υ8ίγαίῖνα οὗ [Π6 εοογ 
ἀῃὰ (869 οὐῆοο, Ὀγρυρσῇς ἰογνναγά Ὦγ ͵οξβ., [18 ἔοϊ- 
ον ἈΓ6 {Π6 τοοβί πηροτγίδῃϊ. ἰφι1ἃ. 4, 2907. ἦν 

5 ΤῊΒ 8 δα! π  ]γ ἐΠΠ δἰ γαϊοαά Ὁγ ἴἶπς ἐο]}οννΐίπρ; ρδόβαρο οἵ δι, 
Η. Υ. 8, 96. (εἰϊεἀ Ὀγ Ῥύοί8.) σνμεβούλευφεν ὁ Πίνδαρος Ἐφεσίοις, 
ἐκδήσαντας ἐκ τῶν πυλῶν, καὶ τῶν τριχῶν θώμιγγας συκάψαντας 
τοῖς κίοσι τοῦ τῆς ᾿Αρτέμιδος νεὼ, οἱονεὶ τὴν πόλιν ἀνάθημα ἐῶντας 
εἶναι τῇ ̓ Αρτέμιδι. ͵ 
ἡ Τὰς νεωκάρος γᾷ Δ οβῆεον ομοδεη ὉΥ ἴδε Ἐμοί δηπηδιγ. 

Ποῆςα ἰῃ δοῃα ᾿ρϑέδϊβ μοῖν εχίδηϊ, δῃμὰ δίσιιοῖς Ὡροη οοεβδίοῃ φἕ 
(Π6 ΡΒ] Ο βῆονγβ ἴσα Ἔχ ϊἱτε, 8γα ἴουῃηαά ἰηϑοσγὶρμίϊομ8 δἰ χη ] 
παῖ συοἢ Δ Οὴδ 788 ἴθ (ἢ νεωκόρος, ἱ. 6. φμαγάϊαπ, ΟΥ τηοατάεπ 
ὅδε ἐεηιρίΦ. Απὸὰ {{ππ86 ὠαγάεηε Βεΐησ ἀρροϊηιϊοά Ὀγ ἴα οἰτ'χεης, (πε 
οἰτν 1156} νναβ, ὑγορευν δηουρ, σα] δὰ (68 ἰζ ἰβ Π6γῸ) {πῸ φμαγάϊαη, 
ὉΣ τοαγάοη οὗ ἴπε ἰο:Ωρ]6 οὗ (Βαϊ ἀοάε55. {Βρ. Ῥεδγόβ.) 
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φιλάδελφος τῶν νεωκόρων ἅτερος. «086ρΡῇ. Β. 5, 9, 4. 
οὖς ὁ θεὸς ἑαυτῷ νεωκόρους ἦγεν" ὃς Β. 1, 7, 6. καθᾶραι τὸ 
ἱερὸν τοῖς νεωκόροις ἐκέλευσε. Κ8}. ΒΊ τ. Αϑέτοπ. 4, ἢ. 
ΤΩΡ ΏΟ5 Νϑοςσογοϑ---8  ργορἢοῖδβ, δι βασογἀοζατη 
ΡΓΠΟΙρ65---δοαρὶβ ᾿ὴ ΖΕργρίο σοἰ ἔν; ἢ. δἀδογαίαῦ 
---υ)]ὺ8. 8 πη ]ἀσσαη Νοοσογοόγυσυ ἴυγθα εἰϑεοῦ. 
ΤΒοοάογοί Ἡ. Ε,. 8, 14 ὃς 16., ἔτοπι νῃ οι ἰΐ ΔρΡΡΘϑΓΒ 
(Πδὲ {Π 688 Νεοεογὶ υϑεἀ ἴο ἀϊβρθηβα Νῇηδί γγα5 {6 ἠοέῳ 
εὐαέεγ οἵ ἰῇ 6 Ῥαρδϑι8. δίγαθο 6. ἘΠ ΒΟ ΡΟ πρεσβύτα- 
τὸν τών νεωκόρων ἡ φιλοσεβαστὸς ᾿ΕΦεδίων βουλὴ, καὶ ὁ 
νεωκόρος δῆμος. 

Υ᾽ εἰϑίϑϊη ἢ85, ἴϑο, δ ᾿ΠΠΘΉ86 ΠΙΏΌΘΓ Οὗ Ραβϑαρα 
Ὀυοίῃ οἢ 1Π6 ΟἸΕΥ δπα ἰ65}016 οὗ Ἐρίνθϑῃβ, οὔ νθῖσἢ 

, Π6 [ΟΠ] οίηρ ἀγα 1ῃ6 τπιοϑὲ Ἐυγίουβ δηα ἱπέθγοβεηρ,. 
1)γ1ο. (ἢ γγ8. 827 5.. ἴτοῖῃ ψῃοῖ ἰδ ΔΡΡΘΆΓΘ {Ππ8ΐ [ἢ 6 
τοι ρ]6 Ψν88 ι1ι866 ἃ58 {Π6 βϑ8ογθα ἰΓθαΒΌΓΥ οὐ ὕὑδηκ οὗ 
βηοϑὲ οἵ (6 οἱν}}Ζοὰ νοῦϊὰ, Τῆθ8 [δ ἰθ σ4]16α Ὦγ 
Αβια. ρΡ. δῶ, τὸ ταμιεῖον τὸ κοινὸν τῆς ᾿Ασίας. ΒΥ 
ἐπα (6 οἵ Δ} θη} 1 νγὰ8 ἀθϑροι δα δηᾷ Ὀιυτηΐ. 
ἔτοπι Ατἱθηὰ. 4, ὅ. ἰξ Δρρδϑδγϑβ [ἢ πο τιύϑγπαη (ΌῪ 
σοὶ, 1 ϑυρροβο, ἢ ᾿68η8 μιαγγίεά ἐὐοηια}) Μ88 
Ῥογη ρα ἰο Θδηίθε. 6 ἰθρ]6. [{ ν88 δι1}} δὲ (68 
ξΟΙΙΏΘη ΘΧΡΘΏΒΘ οὗ 4}} ἰἢ6 οἰ168 οὗ Αβἰα, δῃά 15 
Βίγεα ὃν Ρ!ο ἀδ βορί. πη γα 15. μόνος Θεῶν οἶκος. 
ῬΙΩΥ 8608 1( ἴοοῖκ ἔψο δυπηαγοα δηα ΘΠ (ΟΓ, ἃ5 
δοίη σορ!οδ γοαά, οῃο υπάγεά δηα ὑπο πέγ}) γδδαῖβ ἴῃ 
Βυ!]αηρ. Ἐτοιὶ ΤὨυςγά. 8, 104. δηά (6 δοῖιοὶ. γα 
Ἰϑάγῃ (ἢδί [ἢθγα γγαβ Δἢ Βηη08] δϑενα! ἢ ΠΟΒΟῸΓ οὗ 
Πϑίδπα ἂδἱ Ερῆθβυβ, ἰο ψῃϊοἢ (6 ΙοηΔἢ8 σΘΠΟΓΆΙΥ 
ταϑουίο. ὙΠ6 ἰοτρία τῶβ (48 6 ἰόδγη ἴγοιη Χο- 
ὨΟΒὮ.) 5δἰζυδίοά οἷοδβα ΕΥ̓ [Π6 τῖνοῦ 6] ]}π8. ΤῊΘ 
ἐπιαρο οὗ ἴπ9 ροάάθ85 (Ρτηγ 1618 1.8) τγν88 οὗ βθβη (00, 
88 80ΠῚ0 ΓΕΔ, οἷηθ τυοοά)]. Μιίγαν. 58Υ8 ὁ νγὰ8 οὗὐὦ 
σοάᾶγ. ΑἹ], μσσανογ, ἀργοο (δὲ [{ δά πονοσ θθθη 
σἤδηροά. γὙε βηά ὈΥ ςοἴῃβ8, δηά (Πς ἀδβουὶρεοηβ οἵ 
Δηοίρηϊ ἩΓΙΓΟΓΒ, (παι (ῃ6 παρα ψ88 πολύμαϑος (ἠαά 

4 Αὐιὰ .0 {πε (εἴας οὗἩ Τλεῖοϑ νγὰδ ἰο Θγεθοθ;; 88 ἀρρϑᾶῖβ ΠΌΣΩ 
ΤΙμιογά. 1, 96, ταμεῖον Δῆλος ἦν αὐτοῖς. ΟΕΘΠΕΓΔΙΥ͂ Βρεαρκίηρ, ἰπ- 
ἀεδά, (Π6 δηλ 0}68 ΜΈΓ {πε δαπζδ, Δηἀ ΟἾΪΥ δθουγα ἀδμοβὶ; οὗ ἴπὸ 
δηϊίοπα Ὑνοχ]ά. ἐε ἀξ : ' 
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"παην δγεαδέθ), δῃ ἃ σοτα ἃ βοτγί οὗ Ὠιρῇῃ-σγον θὰ σδρ, 
ΟΓ τηϊΐγο, ψιἢ ἔδει ἱηνοῖϊνοα ἰη {π6 ρσαγηηρηίβ, δηά 
δά ἔνο βίαρϑ οἡ 1ῃ6 τίρηϊ δηὰ οἷ. 

85. καὶ τοῦ Διοπετοῦς, 5601]. ἀγάλματος, ψὨΙΟΏ 15 
ΒΌΡΡΙΙοἀ ἴῃ Ηετγοάϊΐδη 1, 11, 2. ἀπά ὑγ 1Π6 ϑγγίδς δηὰ 
Ατγϑδῦϊς ἐγαπϑίδίοσβ. Νον (π6 ᾿πλᾶσθβ8 οἵ σϑηγοΐβθ δῃ- 
εἰφυϊγ, οὗἨὁ ψῇοβα ἐδογισδίίοη ὯΟ γϑοοσά τοιηδὶ θά, 
γγ ΓΘ, ὈΥ {Π|6 ῥγίθϑίβ (1 ογάθγ ἴο ψοῦκ ὕροη {Π6 80- 
ογϑίϊιοη οὗ 6 νυ]ρὰγ) 8414 ἴο ἢδνθ {4116 ἴγοπι 
θανθῃ. ΕῸΣ 1ἢ (6 Ῥδβϑᾶρθ οἵ Ηεογούΐϊδηῃ ἀρονθ- 
τος οηθσά, 1 15 9414 ΚΣ 1Π6 1πηὰρὰ οὗὨ [ῃ6 τηοίπον οὗ 
οἷ δἱ Ῥαββίηιιβ, τὸ ἄγαλμα διοπετὲς, αἷς λέγουσιν, οὔτε 
"ἃ τὴν ὅλην, οὔτε τεχνιτῶν ὅστις ἐποιήσεν ἐγνωσμένον, οὔτε 
Ψαυστὸν χειρὸς ἀνθρωπίνης. 

ΕῸΓ εὔτι ΘΓ ἐοἰοαναυ οἧ οὐ {Π|8 βυθ)εοῖ 1 τουϑβῖ 
ΤΟΙ͂ΟΓ ΠΥ τοδάογϑ ἴο 8 Πιιβϑογί. οὐ διδογυβ, τηθπιϊοηρὰ 
Ὀγ ὙοΪ ἢ, δηά ἃ γεσθηΐ οὔθ ὈῪ Αιηπεὶῖ, [7088] 1748. 

ΤΙ τυϑὺ θ6 ρογιηἰ6α ἴο οὔβογνο, ἰδὲ {πουρἢ [ἢ 4}} 
1686 δοσουῃηῖβ τμοἢ πλοῦ δε δἰἰγθυϊοά ἴο 3δςοογάοίδὶ 
᾿ηροδϑίαγεα, γοϑῖ οί, 88 1 οοησοῖνο, αἰἦ, δομπηθιπγ65, 
Ι[δῖὴ ᾿πο] δά ἰο Ὀε]ῖονο, (πΠ6 νιαξογίαΐ οὗ τ[ῃ6 Ιτηᾶρ6 
τηϊσῃς ἢᾶνο (]1|6η ἔγοπι {ἢ 6 58.168. [πάρφρἅ, ἰΐ 8 ον 
δάμη 6ἃ ΌΥ πδίαγαὶ! ΡΠ ΠΟΒορἤθτα, {πὲ σεῦ ἰαγρε 
δέομεδ ἤαυδ 80 [αἸΐθη : δηᾷ (6 8ι0])6ςι ἢ 45 ἴον θθ θη 
ἰτοαϊθαὰ δὲ σοῃβι ἄθγαῦ]α ἰθησίῃ ὈΥ νᾶγίουβ ὙΓΙΘΓΒ. 
ΝΟΥ͂ 88 ἰΐ ἰ8 6 }1} Κπονῃ [δῖ βοπγοίπη68 {ἢ 686 Βίοῃ 68 
δῖ6 ΟὗἨ ΝΘΓῪ φτγοίθϑαιθ βῇβϑρεβ, 80 10 15 ἢοὐ ᾿ΡγοΟῦ Δ] 6 
{παῖ ἔογ ποεῖ ομο οὗ {Π6586, ὈΥ 4 Κἰπά οὗἉ ἐμδι παέμγω, 

Ἐ 80 Ευτίρ, ρὲ. Ταὺυν, 977. (δρεαϊκίηρ οὗ {πῸ ἰτπηᾶρε οἵ 1128): 
ἐνθ᾽ "Ἄρτεμις σὴ σύγγονος βωμοὺς ἔχει, λαβεῖν τ' ἄγαλμα θεᾶς, ὃ 
φασὶν ἐνθάδε εἰς τούσδε ναοὺς οὐρανοῦ πεσεῖν ἀπὸ. ΡῬΙυΐ. ἴῃ ῬαΓΔΙ], 
Ῥ. 809 ΡΣ. τὸ Διοπετὲς---καλλάδιον. Ῥαυβδῆ. Αἰΐ, 426. τὸ δὲ ἁγιώτα- 

᾽τον---ἔστιν ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα ἐν τῇ νῦν ἀκροπόλει---φήμη δ᾽ ἐς αὐτὸ 
ἔχει πεσεῖν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἐπέξειμι, εἴτε οὕτως, 
.εἴτε ἄλλως ἔχει. Οἷς. γεγΓ. ὅ, 72. Βα ]δογυστα Οδγεγί98--- «θα ογαῖ 
ἴα]6, υἱ Ὠουγΐηθδ, οὐαὶ νἱἀεγεηΐ, δὺϊ ἰρδδῃλ υἱάθσε 86 Οθεσδ, δαυῖ 
εἴ ρίετ Οογεσὶβ ποη πυϊηδηὰ τηδηῖ. Δεΐδη), δε οαἷο ἀοίαρεαπι ατὺϊ- 
(τοηίυγ, Οὐηοη 84. τὸ Διοπετὲς ᾿Αθηνᾶς παλλάδιον. [Γγοορῇ. 863. 
ἐξ οὐρανοῦ πεσοῦσα καὶ Διὸς δόμων, βαϊὰ οὗ Ὠίαηα, ἰῃὩ6 μα! δάΐυτα οὗ 
Ὑτογ. 8566 8130 Οὐἱ]ά. Βαϑῖ, 6, 421. αῃ ἡ Αροϊ]]οάον. ἴ, 8. τὸ διοπετὲς 
ἄγαλμα. 

Εογ ἴῃς ἀῦονς Ἔχϑιηρῖε8 ἷ δ οἰ ἢν ἱπάεδιοαά ἰο γε(βίεη. 
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τηὶρος ὈΘΔΓ ἃ βοσί οὗ τυιάθ γοβοιίδηςθ ἴο ἃ Ὀυβέ, δπὰ 
88 σοι ηρ ἴγο (6 5Κ168 (1. 6. ἴτοῦι πάνθ δηὰ 
Ψονθ) ψουϊὰ, Ὀγ [6 βρογβι το οὗ {ῃ6 ῥγιθϑίβ δηάᾶ 
Ῥορυΐδόο, 6 ἰδουσῇς ἴο ᾶνα Ὀδ6η βθηΐ ἔγοῃχ [ἤθηςθ 
8ἃ8 Δ οὐ]οοῖ οὗ ψόσβῃ!ρ. Αἰογναγὰβ 8: Π}118 ἀὄγο- 
{ϊέος (85 1 (ὨϊηΚ [ΠΟΥ γα ο4}164) ψου]ὰ 6 Δρρὶ!οἀ ο 
16 588Π|6 ρυΓρΟβ6, 8η4, ποΐ Ὀεοῖηρ παέμγαἰξῳ 50 Βῃαροά, 
νου ]ὰ θα ἐογπηθα ὈΥ γί, ἰμουρὶ ϑδοηιθέϊπιος Ἰο υη- 
ἰογιηθα ; 8ἃ8 βθοίηβ ὁ ἤδνθ θθϑθῇ 1ἢ6 οδϑα ψι ἢ {6 
ἴδιοι δέαοξκ δέοπο"" ἴῃ ἴ[ῃἢ6 Κααδα αἱ Μεςοβ, νοὶ 
ἢ48΄ θ6θη βϑνογαὶ {πουιβδηα γ68 5 8η οὐ]δοῖ οὐ ψογ- 
810, δηά οὗ νοοῖ ἃ ἀδθβογιρί!οη πΠΔῪ ὃ6 8β6θῆ ἰῇ 
ΑΙΙ Β6γ᾽8 Ττανο β, οὐ ἰὴ ἴῃ6 Μοάδσγῃ Τγάνο ]οσ. 

86, ἀναντιῤῥήτων οὖν ὄντων τούτων, ““ βϑίηςα, (Ποϑὰ 
Ῥοϑιτἰ0η8 ἃΓ6 ὑπ θη ἔσθ, ἰγγοίγα ρα θ!θ," ἔς. 
ἼΗΙ 86η86 οὗ ἀναντιῤῥήτος 18 ἰουπα ἰπ ζοὉ 11, 2), 
838, 1Φ, (δγπι.), δπά. αἷἰϑὸο πῃ Ῥοΐγ. δηὰ Ρ]αυίαγος. 
Οηθ ΠΙΔΥ σομηρᾶγα δυσαντιῤῥήτος, ἀναμφισβήτητος, 
ἀναντίλεκτος, ἀναντιφάνητος. Α,8, Πονονογ, Ὁ 5 Β0ρ- 

" ΟΕ ἢ 5 να ἤανα δηοίῃεῦ γοδγ κα 6 Ἔσδρα ἴῃ Ηεδγοαΐδη ὅ, 8. 
ψΠεγα τηδητοηΐηρ [ἢ ἴερ]6 οὗ Ηςο]Ιοραθαϊι8, ἱ. 6. οὗἩ {πὰ ὅσῃ, Βα 
ΒΆΥ5 ἰξ δὰ δὴ παρα ποῖ χειροποιητὸν, δηἀ γεῖ Θεοῦ φέρον εἰκόνα. 
Ηε ἴπεπ ρτοσθθὰβ ἴο ρῖνα ἴδε Ο]]οννίηρ ἀδβοσὶρίϊοη οὗὨ ἰΐ : λέθος δὲ 
'τις ἐστὶ μέγιστος, κάτωθεν περιφερὴς, λήγων εἰς ὀξύτητα" κωνοειδὲς 
αὑτῷ σχῆμα, μέλαινά τε ἡ χροιὰ" διοπετῆ τε αὑτὸν εἶναι σεμνολο- 
γοῦσι»» ἐξοχὰς τε τινὰς βραχείας καὶ τύπους δεικνύουσιν, εἰκόνα τε 
ἡλίου ἀνέργαστον εἶναι θέλουσιν, οὕτω βλέποντες. Ἴη6 ἰΔ8ῖ ννογὰϑ 
οὗἁὨ ιἷθ8 ραδϑαρθ 8.6 βἜΈΠΘΓΑΙΪΝΥ οοηβίδγοα 88 οογϑρῖ; δὰ ἴδε (γί 
ιἰοθ. ἃγὰα ἠοῖ ἃ ᾿ἰ{{|6 ρεγρίεαχο. ΟὉδάϊκα ψου]ὰ τεβὰ οὕτω βλέπειν 
θέλουσι. Βυϊ (καῖ ἰ8 ἰοο Ὀοϊά ἃ σοη͵οοίυγα. 1 δΒου!ὰ ρῥγεῖεσ οὕτω 
βλέπειν θέλοντες. Ὗεῖ ποῦν οουἹὰ 90 ῥα! ἃ βεηίθησοαε αν Ὀθθῶ 
τῆυδ οἰδηρεὰ δ 1 ΓΟΓΠΊΕΤΙΥ διυδρεοίεοα ᾿ξ νν88 ἃ ὅ 116 πιαγρίη δὶ οὗδεσ- 
ναϊΐοη, δηὰ ἰἰδὶ [πὸ τυτῖϊον οὐ ἰξ ρυΐϊ ἀονῃ οὕτω βλέποντες. Βυϊΐϊ ἃ 
Κίπάγεα μαβδαρὸ ἃ ᾿ἰ{||6 ἔωγί πεῦ οἡ (5, 4, 6. πιστεύσαντες ὁμοιότα- 
τον, βλέπειν γὰρ οὕτως ἤθελον) σοηβτη)» οί ἴῃ6 δεπέϊηιεηΐ 
δδουϊ θα ἴο (Π6 ργεβθηϊ βϑβϑδρα ὈῪ ϑυϊθυτρ, δηά, 1 τ ηΚ, {Π6 ργεβομέ 
τοααϊηρ. [1|8, ἴῃ ἴδοϊ, δὴ δ} ριϊςὉ} βεαηΐθηςθ, δηὰ γεηυΐγοβ ἴο Ὀ6 88 
Ρἰἰοὰ ἔγοπι ἴΠ6 ργεοθάϊηρ οἰδυ8ϑθ, ὡς θέλονσιν. (Οεγίδί]Υ θέλουσιν 
“παν Ὧδ τοερεδίεα ἀπὸ «τοῦ κοίνον, δηά οὗ [6 δροάοιϊοδὶ] ραγιὶς 68 
οὕτως δῃὰ ὡς, ΟΠ6 ἰδ οὔἴϊεοη Ἰεδ ἰο δ6 βυρρίεα, ΤΠ ϑεηϊτι δῆς 186} 
8 ῥτοίουηάα, Ὀαϊ ἰξ ἰ6 Ὀοττοννοὰ ἔγομ ΤὨαυογά. ἃ, 8, ἰηἰῖ. καὶ οὐκ 
᾿ἀπεδέχοντα πρῶτον τὰς καταγορίας, μεῖξον μέρος νέμοντες τῷ μῇ 
βούλεσθαι ἀληθῆ εἶναι. ὍΝ αΓγα { 5118}} σοΙρασγα ἃ Ἵοωδίἀθγδῦϊα 
πυπδες οἵἉ δἰ}. ἰμἰϊαι! 008. . , ἂ 
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Ροϑοά ἐἰμάἰ ἰδ6 Ῥγϑοίάφρηι νᾶ ἔβνουγαθὲν ἀϊδροϑοᾶ ἰο 
[6 ΟΒ ϑείδη8, ἢ6 πηρἢ τ ργοῦδΌΪγ ἰδάς βἤθ] 6 Γ ὑηάες 
Ὁ ἀυθίομβ θτα)!. Εογ τἢ18 δα]δοῦνα ἔοιπ ἴῃ τὸς ποΐ 
οὨΪν βίσηϊῆεθ ψῃδὶ «ἀπποΐέ Ὀ6 ἀοηθ, θυ τνμδὶ ἃς νοΐ 
ἔοηθ. Απᾷ (π8 (89 88 ἰοηρ' ΔρῃῸ δδρῆ ὃν Οτοίιιβ) ἰῃς 
ΣΑΘΔΏΪΠΡ; οἵ Ἀ1Β τυογάβ᾽ γᾶν ὃς (ἢ 8: ““θοΓο 848 665 
ποίίηρ δα] ἃ δραϊηδί γοι διοσπετὲς, θα ΟἾΪΥ ἀρδίηδὲ 
{28 “χείροποιητοι. Λπά 80 ἀναντιβῥήτος 185 εἰϑ64] Μ᾽ 
Ῥοϊγδ. 0, 7, 7, [Ια ἰδ6 βεδεϑσ σης, ἰοῦ, ἐδ6 μβδεβσρὲ 
ἐβ νιοινοά ὃὈγ Βρ. ἔβαγοθ δὴ δοσάνιάρεο. 

86. κατεσταλμάνους, Βίαγεα, οοπηροθε. ὧδβ ποία 
ΘΏ νοι. 86. 

86. καὶ μηδὲν προπετὲς πράττειν, ““ ἀο Ὡοϊδίηρ, ταβἢ,, 
ΟΥ Ὀγοοὶριίαίθ, δοοδφιάρεδεθ, δα οὗ ψ ῃΣο Β ψγοὺ τΩΔΥ͂ 
αἰνογνδγὰβ τορεης." Ηδρῖθ τπογῈ βεοβ ἴ θὲ δῇ 
ουρβεηλθη. Τῇδ σνογὰ προπετὴς ὨΓΙΔΔΓΙΥ ἀοηοίεβ 
αὶ ἢ85 ἐιπιδίοα ἥογευαγάδ; δῃᾺ, Κα οὖσ νονὰ 
μεαάίονε,, εἰστιῖοϑ Βαεῖν, ἰδοοδϑι ἀθγδία, Γαβῃ, Ἰῃρῆθίμον 
ὧδ ψοΓαΒ, οὐ ἀ6θάϑ. 4 {ίμπι. 8, 4. προδόται, πραπε- 
τεῖς. δ66 Αἱρογιὶ οἡ {Π18 ραβϑᾶρθ, ΗἩθγοάϊδη 1, 8,11.» 
δ πηέσοῇ οὐ (ἢδί ῬὈαββαθα. 

Θ᾽. ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους. Ἐοτα ἀραϊῃ 
6 γὰρ Τοίδγβ ἴο ἃ βαπίθῃσα οἵη ρα : 4. 4. “Απηὰ 
ἰ(8δί γου λαῦε Ὀδο ἰμΔϑῖγν ἃπα γαβῇ 15 ςοσίδίῃ, 0 γου 
ὅονο Βεουχίι ειΠατ,᾽ ἃς. ἴΑγειν 185 ἤθτθ υϑϑὰ 28. [ἢ 
ἽΜαετὶ 19,11. ὅταν δὲ ἀγάγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, 1. 6. 
ὁ. ΒγοΌσΒς ὑρ 848 ΟΣϊῃ 418. ἱερόσυλοι. ΒΥ {15 
Ἴθγ 8 ἀρῃριοα δὴν ὁτδ νῆοὸ δα θθθη ρυϊὲγ αὖ 
Φαγίῃρ' ἰχαμεῖὶβ ΟἹ Δ ΠΥ ΡΠ ΒδοΡαα, πδπθίθοῦ τὸ βέθαὶ 
ν᾿ ἀφβίγου. Ἐχδιηρῖθβ Οὗ {Π6 1ατῖδυ Ββρθο ΠΥ δγὸ 
ΓρΡαλιθηΐ. 

ἣοσ τὴν θξὼν Οτίεαθδοῃ δὰ δίδει παν βαἀϊυοᾶ 
τὴν θεὸν, ἴτοπὶ ᾿πδὴν ΝΙ55., ἘΠ! Οη8, δηὰ ἘδέΠ6Γ5: 
ἈΠῸ 1Π6 Οομμπιδηίδῖοιβ οἷΐα 86 γα] ΘΧΘΠΗΊρἾ65 ἔγοπὶ 
(6 ὕτθοϊς ψγιίθυϑ. δα {6 ν τηὶρσος πᾶν δα δὰ 
ἀδί 1 οσσιβ ἐπεαυθθν ἢ ΓΗ Ὧ68 ς οκ. μιν. 
Ὥ, 18 ἃ 1[5., ψίοτα ὈΥ τῇ θεώ 18 πηοδηΐ “Μηοσνα. 
Ἰηάοοά 1Π15 188 ὉΕ θεὸς 15 Γγραιιθηΐ ἴῃ (Π6 65: Δ ΠΟ ΓΕ, 
Θισιφη ἴι Πὰ8 οἴἴθη ὕβοη γϑιηονθα ᾿γν ἐδ ἱφωογᾷμοθ 
οὗ (ἢ ἐδναγῖδ, Τἢδ αυθβίιοη ἔθ 15, τ ῃοίποῦ [πιὸ 
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Ὅ45 {ΠΟΥ ὑο 86 (ἢ18 Αἰςοϊβαιῦ Νοῦν 18 ἀσοβ8 οί 
ΘσσυΣ ἴῃ {πὸ ΟΙά ᾿Τοϑίβιηρηϊ, ὯΟΓ ἰδ ἰξ ἰοιμη δηΐ 
ΜΏΘΓΟ οἶἰβα ἴῃ 16 Νὸν : ψθογοαθ ΝΜ ἢᾶνθ θεάς [ι5ὲ 
Βοίογε ; δηᾺ ἐῃποιρῇ {ΐ 15 οἰηἱτ6α η βοὴ ΜΆΚ., γαῖ 
[Π686 ΔΓ6 80 ἔδνν, 88 ποί ἴο δβοσζά ρσγοιιηᾶ ἴοῦ ΔῊΥ {1188 
Ββρ᾽ οἱοη οὗἉ 115 σϑη] Θη6858. 1 ψου]ά {ΠοΓΘΌγο ΓΘ. 
(1 η ἀρϑγ. 

88. εἰ ἔχουσι πρὸς τινα λόγον. Μοβῖ τοσοηΐς (οπν 
τηοηϊδίοῦβ, [ΟΠ] οντηρ Β6Ζβ, (ὐδῃηθγαγαϑ, αηά Κυρϊκα, 
650 106 ἴο λόγον {Π6 50}56 ἐξέονι, ἃ Ὀμδ6 πὲ ἴα, δις.; 
|Κ πρᾶγμα ἴῃ 1 (τ. Ό, 1. Αῃά 1ἢ [Π18 ἔοτϑησις 
ϑσὈΙΠολῦοη ἰἢ6 ψογὰ ψ88 ὩΠα. ΘΒ ΟΠ ΔΌΪν πϑϑα ΌὈΥ͂ 
{πΠ6 (Ἰᾳβ8ιοδὶ ν 6 Γ5, ἰγο ψ δοη ἰἢ6 ἀρονο Οοολ 6 Π- 
ἰαῖονβ οἰΐθ Β6ν 6ΓᾺ δχδιρ]θ8. Βυϊ Ψ ΒοΙΠΘΡ 1 θὲ 86 
ΘΠ ρΡΙογοα ἐεγε, υμαΥ ϑεθῖη ἀουδεία!. [6 ΔρΡθδῖβ 90 
οἰοχδηΐ ἃ ὕθγῃ ἴογ δὲ. [π|κ6. 1 ργοίογ, ἢ ΟὙΟΙΏΒ, 
Ηαδιδηοηᾶ, Ριίσδοιι8, Μίαγκίαπα, δὰ οἴδαγβ, (Ὁ δβῃ.- 
βοβ6 λόγος Παῖδ ιι366, δἴϊζογ {πΠ6 Ἔχϑιιρία οὗ (ἢ Ηθδ. 
Ὶ ἴῃ Εὐχοᾶ. 18, 16., ἔοτ ἀντιλογία, Ὀν ἃ βυθαυάι! θῶ 
οὗ μομφῆς. 80 Οὐ]. 8, 18. ἐὰν τις πρὸς τονδὶ ἔζη μομ- 
φὴν. ϑοιηοίτηδβ ἰπ {Π8Ὲ ρΙδοα οὗ λόγος 'λὲ ἤδνὸ τι; 88 
ἴὴ Αοἰβ 94, 19. εἰ τι ἔχοιεν πρὸς με. δὸ αἶδο Μϑεΐί. 
ὅ, 48. ἔχει τι. ϑοχηθίίηγθβ Ἐν ϑὴ {Π6 τι [56 } Ὁ νη ἰδές το 
6 βυρρὶϊεὰ ; 85 ἰῃ Αροο. ᾧ. 4.. ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σου, ὅτι. 

88. ἀγοραῖοι ἄγονται, 501}. ἡμέραι, ““ [616 8.8 οουτξ 
ἄαγβ δοὶὰ (ἕο ᾿ιδδγίησ σοτηρ αὶπίβ δῃὰ ἐγγιηρ. 
Δ11568). Ἐ ὙΠῸὲ 1 δεῖ νουϑιοη ὈΓ (ἢἣθ6 Οὐσά. Οκπί. ἐπ τ 
“ ροηνοῃῖι8 δροηΐατ, οι ϑριεν,᾽" δα δυ άκ8. 
Μεῖθ. «ἰἄἀσσοθ8 δὴ δχαπιρὶθ οὐ {μὲ8 -}}}0818 ἔγοιῃ 
ϑίναῦο θ84. τὰς ἀγοραίους ποιοῦνται καὶ τὰς δικαιοδοσίαν. 
ΤῊ ποῦ Ῥασθαρο, πονόνθγ, κρίσιν 15 τὸ θῈ ὑηάοε- 
βἰοοι, ταῖπεῦ ἰμαῃ ἡμέραν. Τἢυ8 ΗΘ δυο Νι 5 ΟΧρ δ τ 
ἀγορῖαν ὈΥ͂ δικωμολογίαν. ΜΑΓΚΙΔΉ ἃ ΑΡΓΥ σΟΙΡα 68 
ἀπδῖ οἵ 1)ειποβίι. ὧα (στ. Ρ. 15. νόμοι εἰσίν. ΝΟΓ 18 
πα ἰἀΐοια ππίκζηονει ἰὸ [86 Ἰησάθγη ἸδηρΡΏΔρΘΒ. , 

"᾿ 

Ἐ Κυΐποοὶ ἤοῖδ σοπῆραγοβ ὅθηθο. (οηίτον. ὃ, 8. Ουἱϊὰ εοοαἰἴυ 
'(συστροφῆς, ν. 40.) σρβ εἴ ὃ βυηῖ Βουϊρῖεο δὰ νἱ παϊοἴδῃῃ ἐη͵ αρίδφυτα 
οτἴηπίυτα Ἰερεβ. Απάὰ 50 Ουΐηι!). Ὠεοίδη. 18. (οἰϊοα ἡν Ῥιήοεδλονς, 
Νοϑ ἰάθο παρ ϑίγάϊυ8 ἰερεβῳι16 8 τηδ᾽ογῖθυ8 ποβίγὶβ δοσαρμίπγιϑ, ἢ6 
80 φυΐδηυα ἀοἱοΥίβ γΧυάοχ δἰΐ : οἱ δϑϑί πε δοθϊεγαμλ οϑιιβθὲθ 86 χαίβ]- 
Ἰαηΐ, δἷ υἱτῖο οὐἴτηθη ἱπηϊτδὈΪΓ. 
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88. καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν. (ὐοπιτηεηἰδίοτδ ΒαΓα βιυπιθὶς 
δὲ 1Π6 0.86 οὗὨἨ {Π6 ρῥΙυγαὶ, βίποβ ἔπογα οουἹά ΡῈ Ὀυΐ 
ὁη6 Ῥγοοομδμεί. Το τείονα (15 αἱ ΟΌΪΥ τΔΏΥ 6Χ- 
Ῥεάϊοθηίβ ἤᾶν θθθῃ ἀθνίβεά Ὀγ ΒεζΖα, ατοίυ5, Β[5- 
(06, 84 οἴπετΒ. ΤΠ ΟἿΪΥ Ρτγοῦαῦ]6 ομα 18, {παῖ {Π6 
ῬΙΟΟΟΏ81}᾽5 ἰεραίθ ΠΙΔῪ ἤανα θθθη ἰδκθῃ ἰηΐο [ἢ 6 
δοςουηΐῖ. Βα 11 οἀπηοί Ὀ6 ρῥγονρά {πὰΐ βιιοἢ ἰεραίεϑ 
6 γ6 αν ῦ Τα] δὰ ργοσοηβι}8, ανθη ὈῪ σουγίεϑυ. ΝΟΙ 
οδη ψ6 υπάογβίδηα (ἢ οἴμ6γ8) {π6 ργοσοηβι}8 οὗ 
οὐδ᾽ Ῥστονϊησθϑ ἤθη ῥγθβθηΐ δὲ {ἢ 6 ρϑηη8β : 8{1]] 1688 
ργοοομδμῖς ἴηι διιοσεδοίοη. ΤΏ βιηρίεδὶ δηὰ πιοϑί 
τί οηδὶ πιοάδ οὗ δεσουπίϊηρ ἴον (Ππ6 ρἰυγαὶ, ἰ8 ὈῪ 80Ρ- 
Ῥοβίηρ ἰξ ἴο μὲ ἃ γῃοίογίιοδὶ ἀψνραίίασο, βυςὶ ἃ8 18 ἔγε- 
ΘΠ υϑϑα ὈΥ οτδίογβ, Ὀοΐ δπίϊθηὶ ἀπά πιοάδσγῃ. 
ηἀεοα ἰἰ ἰθ ἃ μορμέαν' Ἰάϊοπι, (Π6 ρυγρογί οὗ νοὶ 

ἸΏΔΥ 6 ἴἢτι8 ΟΧρΓεββοά : “ 1{ 15 ἴοσ ἰαννϑ δῃα ργοςοῦ- 
808 ἰο ἀθεοϊάθ βιιοῖ τπηδίϊογβ."" Ἐ Αηά 80 [ἢ 68 ραββδῦθ 
18 υπάοτγβίοοά Ὀγ Μαγκίαπά, Ηεοἰητγίςἢβ, αηά Κυϊποεῖ. 
δ) {Π6 ραγδρῆγαβθ οἵ Ῥϑᾶγοθ δηὰ Μαγκ δῃηά. 
- 88. ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις, “οἴ {Π6π|.1π|ρ|οδἀ οδοὶ 
οἴδοσ, ρὸ ἴο ἰανν ψΠ οδοἢ οἴπογ, ἢαᾶνα ἃ βυὶϊ δρϑίηϑβὲ 
δοὴ οἴπον." [δα ψογά [8 θχρίδηϑὰ ὃγ Εἰγπι. Μασ. 
ἔγκλησιν εἰσάγω, ογἵηιεπ ἱπέεπέαγο. [1{ υἀϑυ}}γ [Δ Κ68 
8 οηϊέῖινα ψῚ ἢ περὶ ΟΓΥ κατὰ. ΕἸΧΔΙΏΡΙ68 οὗ {Π6 ἀδ- 
ἔνα, ον νοῦ, ἤν Ὀδθη ργοἀυςεο ὈγῪ Μιπίῃο ἔγοπι 
Πιοάον. δίσαϊαβΒ. Χαπορῇ. Ογγ. 1, 26. 48 γίγνεται 
παισὶ πρὸς ἀλλήλους ἐγκλήματα περὶ κλοπῆς" ὙΠΟ ἰδ 
δαυϊναϊθηΐ ἴο ἐγκαλοῦσι ἀλλήλοις, δ66 τηογα οἡ Ηδ- 
τοὐϊδλῃ 1, 10, ὅ., δά διαῦογ οἡ Τ. Μαρ. 462. Τδα 
Οοιμιημοηίδίοτβ τηϊρῃς αἰ8ὸ αν δά οὰ Τηιογά. 4, 
128, ἐνεκάλει τοῖς ᾿Αθηναίοις παραβαίνειν τὰς σπονδὰς. 
Ῥγίοθυβ ΔΡΕΪΥ οἰΐϊεβ Ηββοα : δΔιακρινάμεθα νεῖκος 
᾿Ιθείῃσι δίκαις, αἵ τ᾽ ἐκ Διός εἰσιν ἄρισται. 

89. εἰ δὲ τι περὶ ἑτέρων ἐπιξβητεῖτε. [Ι{ 18 ποῖ νεῖν 
οἶθαγ Ψψἤδὶ 18 πιοδηΐ ὈΥ ἑτέρων, Δῃηὰ (ὐομμπηδηίδίογβ 
ΦΓΘ, 85 5.2], ηοί Δρταθα, Ἢ βῃου ἃ βθϑηι, ἴσοι [86 

Ἔ 80 [δέϑυ8, Ρ. δ1, 8, οὔσων δικῶν, “ἑλουρὴ ἔδετε ὧας α Ῥοιοέν ο΄ 
Φοοκίηρ γωδέϊοε, 
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σοηίοχί, ἰο τθδῃ ““ πιδίθγβ οἵ ρυῦ]16 σοπσθγη," ψἢ6- 
{Π6Γ ΡΟ] 64], οὐ το] σίου. δανογίηρ ἴα {ἢ 6 ΨΟΓΒΏΡ 
οὗ Ἰ)ιδηᾶ ἴῃ αιοβίϊοη, ψ ῃϊο ἢ ψ85 ὑηἀ6Γ (ἢ6 τηδηᾶρθ- 
τηρηΐ οὗ [ἢ ογ. ὅ66 ατοῖ. δῃα Ῥβᾶγοβ. 

ΤὨδ τοδάϊηρ οὗ βο!α Μϑ5. περαιτέρω, 18 ἰηἀαρα 
ΝΘΟΓῪ οἰοακαξ, δαὶ ὉΠ801 40} 50 ἔοσ (ῃ6 οσοδϑίοη. [Ὲ 
Β66η8 ἰ0 Ὦδνθ σο6 ἵτῸΠπιὶ 80Π|6 ἰϑαγη6α ΡΟ] 15Π6Γ οὗ 
{Π6 8{γ1}6 οὗ τῃ6 Νὸνυν Ταβίδιηθηΐ, βιιοἢ 85 [Π6 πα ψῇο 
[85 ροϑγρϑίι!γ οογτοοίοά (ἢ ἰοχὶ οὗ ἰδ6 (οά. (δηῖ. 
Ῥογῃαρ5, ἴοο, ἧς γΓοδά, 88 α1ἀ “ΓΠΘορηγϊαςί, εἰ δ᾽ ἔτι, 
ΜΏ1ΟΝ. ΠΥ 6 σοπῆτπηοα Ὀγ ΤὨμογά. 8, 81. καὶ ἔτι 
περαιτέρω, ΜὮΘΓΘ [1 884}} δΔάάισα πιυτηθγοι8 Ἔχ }]6ς 
οἵ {μδῖ ΙΔἸοΙΏ. 

39. ἐν τῇ ἐννόμω ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται, ““ [0 8Π.8]} 6 
ἀοοϊᾷοά ἰῃ ἃ ἰοραὶ δββθίην (τ ἰ οἷ {Π|8 [8 ποι), διιοἢ 
8 18 4 }|6 (ῃς «κυρία, τα Βαίηρ ΓΟρΡΉΪΔΥ]Υ σοηνοκοά 
Δη( δΔρροϊπίθα. Γἢ6 δχργθββίοῃ ὁσουβ ἢ ΑὙΙΒίορἢ. 
Αοἷ. 19. (οἰϊοα Ὀγν ΝΥ εί58.), ψίογα {π6 δομο]δβί δχ- 
Ὀ]Α1π5, ἐν ἢ ἐκύρουν τὰ ψηφίσματα, εἶσι δὲ νόμιμοι ἐκκλη- 
αίαι. ὅ80 «αἰβο ἰλιοΐδη. ζδογ. (ὐοης!]. 14. ἐκκλησίας ἐν- 
νόμου ἀγομένης. Δηὰ τηδηγ οἵ {Π686 ργν]6ρῈ8 ΟΓΘ 
Δ᾽] ονγοά ἰο ([ἢ6 Οταοΐδη οἱ[165 ἰὴ [Π6 δχϑγοίβο οὗ ἐμαί 
4υλ! ῆρα αὐτονομία, νν ὨΙΟἢ (ΠΘΥῪ 511}}} Θηγ)ογοά ππάογ {Π6' 
Κοπιδὴ δηρίσθ. ὙΠ γορυ ᾶγ Ροτοάβ οὗ 8586} 0}Υ 
ΨΟΓΘ ἤγοο οἵ ἴΟῸΓ {Ππ|65 8 πηοη(ἢ ; (ποι ἢ [ἤθγ6 ΓΘ 
ΘΧΊΓΔΟΓΔΙ ΠΑΓῪ ΟἸΘ6Β σοηνοκαα ἴον (ἢ ἀδϑραίοϊι οὗ ΔὴγῪ 
Ῥγδβϑίηρ θυ βίηθ85. (τοί. δηὰ ἥνείΒ.) ὅ66 θεν. 
οη Οδιαγῖιί. ρ.. 912. δῃὰ Βρ. ΒΙοπιῆβθι ἃ οὐ ΖΕ βοῆγ!. 
ΟΒοΘρΡῃ. 4706... 

40. καὶ γὰρ κινδυνεύομεν. Τἢ6 γὰρ βαοιη8 ἔο ἢδανθ 
Γοίθγσθηςα ἴο ἃ βθηΐίθησθ οτηίοα ; 4. ἀ, ““νῆϊοἢ {Π15 
8 ποῖ; 307 6 ἅΓ6 ἰῇ ἀδηρον," ἄς. Τῆχα ῥγαβϑιθηϊ, 
6 ἸὩΔῪ ΟὔΌΒΕΓΨΘ, 1.368 (Π6 ἢγϑί [ὉΓ {Π6 ΒΕςοηἋ ῬΘΓΒΟη, 
Ὑ ἢ ἃ ἀθ] ΙΔ ΟΥ δηα ρῥτοργιοῖν ΠΙΡὮΏΪΥ σοπιμηθηάδῦ]6. 

ΒΙΒΠΟΒ Ῥϑᾶγοθ πη 68 ἃ δίηεδαν τοτηαγκ οἡ {Π6 [0]- 
Ιονίηρ ψοτάβ στάσεως δηἀ συστροφῆς. Βυιῖ Πὶ8 οτγ]- 
αἰδπ) 8668 οὶ ψ6}} ἑουηάο. Τῇ ἰαἰίογ 15 αἰπγοβί 
{Π6 οπῖψ ἰογὴ το ἢ (Π6 ρῥγοϑιάθηΐ οομία Ὦανα διη- 
Ὀἰογεά, ἴο ΘΧρῦθββ [86 86η86 ἢθ ἰηἰδηἀθ6ά ; δηά ἃ5 (0 
(η6 ἔοσγιηϑυ, [ἢ 18 Ὁ ὯῸ πιθδη9 ἃ ρσβϑηίϊα δρρα]]διίοῃ, 

νΟΙ, ἴν. θυ 
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βίποθ [1 βρη ῆἔοθ ἐμδεγγθοίίοη, δοαϊέοα, ἃς. δα 
ψοΓ5 ψηϊοῖ [ΌΠ]ον γα χορδαὶ, δηὰ σοπβγπδίογΥ 
οὔ [μ6 ῥγϑοθάϊηρ, δηά ρ]αίηΥ ᾿πάϊσδίθ τσλαέ στάσις, 
ἴὴ {Π6 ἴανν δοσορίδιοη, Ψα8, ὨΔΙΊΟΪΥ, δῇ ἸΓΓΟΡΌΪΑΓ 85- 
86} ]ρα οὐὁἨ ΡϑΊβϑοῃβ, ἰῇ 10υ81Πσαίοη οὐ ψῃ οὶ! ΠΟ 
δοοά τϑάβϑοη Ἵοουἱά θὲ δβϑ!ρῃβά.. δυσῇ 8ἃΠ ΟἿ6 ννγὰ8 
Τεραγάρα 88 ἃ βθα [008 σοποοιγβθ, δηα σοῃϑίυξεα 8 
σδρ 8] οἴδηςθ. , 

Συστροφὴ 5:5 η168 81 ἀδδεηιδίασε, Δ 18 4180 υϑοὰ 
ἴῃ ἃ ὉδΔ4 56η86, (ο ἀδηοίο νηοῦ. Ναοὶίπογ τ[ἢ6 ΡΠΙ]ο- 
Ἰορίοα! 1Ππ8ἰγαῖογβ, ποῦ 5.ἢ]. 1(6χ. ποῦ δίθρῃ. Τἢ6- 
ΒΔΓ. σίῖνθ ΔΩΥ͂ δρί δχϑιηρ[εβ οὗ {18 86η86, δχοβρί 
ἔγοπλ ἔιοίοηος γ, 9. δηά Ατσίϑίοι. Ροϊϊί. ὅ, ὅδ. Τῇ 
ΓΟ] νης ψι.}} ἐπογοίοσα Ὀ6 δοσορίδοϊθ : Ὠιοηγϑ. Ηδὶ. 
1, 858. "]ξ. δ. συνόδος ἤδη κατὰ συστροφὰς ἐγίνοντο. 
ὃς. 428, 89. κατὰ συστροφὰς καὶ ἑταιρίας---συνιόντες. 
92οβορῆῇ. ρῥ. 1204, 9. κατὰ συστροφὰς οἱ στρατιῶται διε- 
λαλοῦν. Ατγίδηά. ἴ,. ὁ, 20. Ρ. 174. Ποῖ, κατ᾽ ἀγέλας 
καὶ συστροφὰς, ὅς. ΤΉΘ86 Δυΐποῦβ βθοῖῃ ἴο ἢανα ἢδά 
ἴῃ νίον Τμυογά. 2, 21. κατὰ ξυστάσεις γιγνομένοι" 
ΨΏΘΓΘ [1 5}14}} ᾿ηἀϊσαῖα ΤΏΔΩΥ οὐδοῦ ᾿π]}14Δ 0] 005 οὐ (δὲ 
Ῥᾶββδ68. 

ΒΥ λόγος 18 ΠΟΓΘ πχορδηΐ ἃ ροοά δηὰ ἰδννι! σδι86 ; 
ἃ58 ἰὴ 1 Ρεῖ. 8,9. ΕῸΓ (48 Οτοίυ τγϑιηδγκ8) ἔῃ 6 γα 
ὝΟΓΘ Δ]] Οὐ 8016 σδιι865 οὗ 4586: 0] ρθ, 85 ἃ βυάδάθῃ 
δἰίδοκ οὗ ({Ππ6Ὸ ΘῃθΩΥ, γε, ἰπυηάδίοη, ΟΥ Δγ {Πϊηρ 
686 ψ  οἢ βυδάσδηϊν δπηαἀδηρογοά Ὠυμήδη [18 : οἴδοῖ- 
186 10 τννᾶβ 116 ρα], δηα σοηῃϑεπἰ6α ἃ σαρ!(4] οἴδηςο. 

41. ἀπέλυσε τήν ἐκκλησίαν. δὸ Μϑεαί(}). 14, 15. ἀπό- 

Ὁ ΤῊϊβ ποσὰ, οὗἩ νυ (Π6 οἰγη)ο]ορ δί8 ρὶνα ΔΟ (Ο] ΓΔ ΌΪς δοοουηίΐ, 
ὉΠΑαΟΟ(ΘΟαΪΥ οοτμδ8 ἔγομῃ ἴπε [,ἴίη πποῦεο, πε ὁ δῃὰ ἴπ6 υ Ὀοΐπρ᾽ ΒΕΓΕ, 
88 οἴῃ, ἸΠοΥΟμδηρθα, 800 πιοέα τηυϊεἰτυάο, ἰῃ βδηες, Οοπίγον. 8, 8. 

1 Ααγοίζίι δηὰ Κυΐποεὶ δρ(γ οἰΐα [ἢ ἔο]]οννίηρ; ραββαρε οὗ βϑδβῆβθοδ 
Οὐηίγον. 8, 8. ἴῃ νν2ῃϊο ἢ (ΓΘ 18 ἃ 5᾽πλ}] τ 086 οὗὁὨ εὐπουγε. [6χ: αυὶ 
οοἴαμῃ εἴ σοπουγβυτλ ἔδσογὶί, σαρί(α]α 811.---- ΝΟῺ αυοίίοη8 οοπνεπε- 
τυηΐ ἴῃ δαυδιη Ἰοοι ὈΙΌΓΕΒ, οδοϊαβ οἴ σΟΠΟΙΓΒιΙΒ δὶ : δε αἰοῦθη9 
σοηνοσαίϊ, φυοίΐοη8 ραΓαί αυδδὶ αὐ ἀθσο δυυγ σοησυττεσυηΐ. ΝΟη 
81 υηᾶ υἱοΐϊηβ οοἰΐ, δυϊ βὶ ἰγδαηβθιιηϊί τη ρϑυσογη) πυηγοῦαβ ΔΒΠυχίϊ; 
δοὰ υδὶ ἰοΐι5, δυϊ οχ ρατία τπαρηἂ ρορυΐι8, υὐδὶ ἀἰνίϑδα οβὲ ἴῃ ραγίεϑβ 
εἰν" τ83.---Ουἱά οοοῖα Ορυ8 εβ 5 ϑαηῖ βογὶρίεβ δὰ νἱηδίοΐδηη ᾿η)υΓίδ- 
ται ΟἸηηΐθτη ἰερεθ. Μ“οέξα 5ογηεὶ τιμἰέξέμαο τλοάσπι Πποη ϑεγναδῖ, 
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λυσὸν τοὺς ὄχλους. ΤῊ ΟἸΔ881081 ΨΓΙΟΓΒ 086 ΘΙΓΠΟΓ 
{Π6 5᾽ρ]6 λύω οἵ διαλύω. ὨΉΪ5 ἀἰδηιϑδίο γ88 σ6η6- 
ΓΆΪῪ σουσῃθα πη θὺ δοὴθ δΔρργορσίδιθ ἴθγῃ ; 88 ἴῃ 
ΤὨυογά. Φ, 46. ἄπιτε. τοι ἧι 68, 18. 281, 8. })1ο- 
ΠΥ5. ΗΔ]. 891, 45. δῃὰ δον οἴποῦ ρϑββᾶρθβ, ψὨΟὮ 1 
δαάπςο, οα Τπυογά. ΤΠε [δε οτγαῖοῦβ 864 ἐἰοοέ. 

ἘΝῺῸ ΟΕ ΨΥΟΙ.. ἵν. 

ῬΕΙΝΤΕΏ ΒΥ 2. Β. ΝΙΟΗΟΙΙ͂, 45) ΡΑΒΙΌΑΜΕΝΤ. ΣΤΆΕΚΕΤ. 
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Ἃ πα ἐπέ αν αν ὅχὲ ἐς 18. ἸΏΘΌΣ 
ὉΥ͂ τοίθπίπρ τ Ῥογομᾶ. [89 ϑροὶ οἰδο 
{ἰτη6. ἱ ᾿ »ὡ 

ῬΊΘ856 γϑίττη ῬΥΓΟΙΩΡΌΙ. ὅτ ΡΝ 
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